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TTAAIIKKAA  FFAALLFFÉÉNNYY  

((TTAAIIKKAA  TTRRAANNSSLLUUCCEENNTT  PPEEAARRLL  GGLLAAZZEE))  
  

 

 

 
 
*  különleges gyöngyházas hatás 

      * 14 színárnyalatra keverhető 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású, félig áttetsző, színezhető speciális dekorációs festék, mellyel gyöngyházfényű 
hatást lehet elérni. Beltéri falak festésére, mely felületeken különleges gyöngyházas hatást 
szeretne létrehozni. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Előzőleg Tikkurila akrilát latex falfestékkel (pl. Feelings Beltéri Falfestékkel (Feelings Interior 
Paint)) festett beltéri vakolt, glettelt, beton, gipszkarton, stb. felületek festése. Mivel a Taika 
Falfény áttetsző, a végső színhatás nagyban függ az alapozó akrilát latex festék színétől. A 
Taika színkártyában javaslatokat talál a falfesték és falfény színeinek harmóniájához. A 
megfelelő megvilágítás felerősíti a dekoratív hatást. 
 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        HHLL  ((eezzüüsstt  sszzíínnűű))  ééss  KKLL  ((aarraannyy  sszzíínnűű))  
SSzzíínneekk::        aa  TTaaiikkaa  sszzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllfféénnyyeess  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      kb. 8 m2/liter/réteg  

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  mmiinnttáázzóóhheennggeerr,,  sszzóórrááss  

HHeennggeerrrreell  vvaallóó  ffeellhhoorrddááss  eesseettéénn  hhaasszznnáálljjoonn  rröövviidd  sszzőőrrűű  
hheennggeerrtt..  KKüüllöönnbböözzőő  ffeellüülleettii  mmiinnttáákk  aallkkoottáássááhhoozz  
hhaasszznnáálljjoonn  kkeefféétt,,  sszziivvaaccssoott,,  mmiinnttáázzóóhheennggeerrtt,,  ssttbb..  
HHaaggyyoommáánnyyooss  sszzóórrááss  eesseettéénn::    
sszzóórróóffeejj  mméérreettee::  11,,88  mmmm,,    
hhííggííttááss::  mmaaxx..  4400%%--bbaann  vvíízzzzeell..  

  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  2244  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  11--22  nnaapp  mmúúllvvaa,,    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    aa  tteelljjeess  kkiisszzáárraaddáásstt  kkbb..  nnééggyy  nnaapp  aallaatttt  éérrii  eell  

AA  nneeddvveess,,  hhiiddeegg  kköörrnnyyeezzeett  ééss  aa  vvaassttaaggoonn  ffeellhhoorrddootttt  
rréétteeggeekk  lleellaassssííttjjáákk  aa  sszzáárraaddáásstt..  
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MMoosshhaattóóssáágg::        TTűűrrii  aa  nneeddvveess  ttöörrőőrruuhháávvaall  vvaallóó  ffiinnoomm  ttiisszzttííttáásstt..    
HHőőttűűrrééss::        8855°°CC  ((IISSOO  44221111--33))    
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  2200%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,11  kkgg//ll,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      881188  66007755//66007766  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa..  AA  lleevveeggőő  ééss  aa  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  1100°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  7700%%  
aallaatttt..    
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Festetlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket. 
Szükség esetén egyenlítse ki a felületet a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás 
után csiszolja meg azt. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.  
 
Korábban festett felületek: 
A korábban már festett felületeket mossa le Maalipesu-val készített mosófolyadékkal, és 
óvatosan öblítse le vízzel. Hagyja a felületet megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festék- 
rétegeket. A kemény és a fényes felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. A töréseket, 
lyukakat és repedéseket, stb. töltse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd a javított 
részeket száradás után csiszolja meg. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.  
 
22))  AALLAAPPOOZZÁÁSS::  
AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  TTiikkkkuurriillaa  aakkrriilláátt  llaatteexx  ffeessttéékkkkeell,,  mmiinntt  ppll..  AA  FFeeeelliinnggss  BBeellttéérrii  FFaallffeessttéékkkkeell  
((FFeeeelliinnggss  IInntteerriioorr  PPaaiinntt))..  HHoorrddjjoonn  ffeell  kkéétt  rréétteeggeett  aazz  aallaappoozzóókkéénntt  hhaasszznnáálltt  ffeessttéékkbbőőll..  
HHaasszznnáálljjoonn  rröövviidd  sszzőőrrűű  hheennggeerrtt,,  aammiitt  kkiimmoonnddoottttaann  ssiimmaa  ffeellüülleetteekkrree  ffeejjlleesszztteetttteekk  kkii..  MMiivveell  aa  
TTaaiikkaa  FFaallfféénnyy  kkiieemmeellii  aa  ffeellüülleettii  eeggyyeennlleettlleennssééggeekkeett,,  ppll..  aa  jjaavvííttáássookkaatt,,  aa  mmeeggaallaappoozzootttt  
ffeellüülleettnneekk  aa  lleehheettőő  lleeggssiimmáábbbbnnaakk  ééss  lleeggeeggyyeennlleetteesseebbbbnneekk  kkeellll  lleennnniiee..  
MMiivveell  aa  TTaaiikkaa  FFaallfféénnyy  áátttteettsszzőő,,  aazz  aallaappoozzóókkéénntt  hhaasszznnáálltt  ffeessttéékk  sszzíínnee  nnaaggyybbaann  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aa  
vvééggssőő  sszzíínnhhaattáásstt..  A Taika színkártyában javaslatokat talál a falfény színeivel harmonizáló 
alapozó színekre. 
  
33))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Nagy, összefüggő felületek festése: 
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. HHaasszznnáálljjoonn  rröövviidd  sszzőőrrűű  hheennggeerrtt,,  aammiitt  
kkiimmoonnddoottttaann  ssiimmaa  ffeellüülleetteekkrree  ffeejjlleesszztteetttteekk  kkii..  HHoorrddjjaa  ffeell  aa  TTaaiikkaa  FFaallfféénnyytt  bbőőkkeezzűűeenn,,  ddee  
eeggyyeennlleetteesseenn,,  eeggyysszzeerrrree  kkbb..  11  mm--eess  ssáávvbbaann..  EEzzuuttáánn  hhaasszznnáálljjaa  aa  hheennggeerrtt  aa  ffeellüülleett  
eellssiimmííttáássáárraa,,  hhoosssszzúú,,  ffeellffeellee  iirráánnyyuullóó  mmoozzdduullaattookkkkaall..  HHaasszznnáálljjoonn  ffeessttőősszzaallaaggoott  aa  ffeesstteennddőő  
ffeellüülleett  hhaattáárraaiinnááll,,  mmaajjdd  aa  ffeessttééss  uuttáánn  aazzoonnnnaall  ttáávvoollííttssaa  eell  aazztt..  HHoorrddjjoonn  ffeell  kkéétt  rréétteegg  TTaaiikkaa  
FFaallfféénnyytt  eeggyy  mméégg  hhaattáássoossaabbbb  ééss  ttöökkéélleetteesseebbbb  vvééggeerreeddmméénnyy  éérrddeekkéébbeenn..  
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MMeeggjjeeggyyzzééss::  MMíígg  aa  TTaaiikkaa  FFaallfféénnnnyyeell  vvééggzzeetttt  mmiinnttáázzóó  ffeessttééss  mméégg  aa  kkeezzddőőkknneekk  iiss  kköönnnnyyűű,,  aa  
nnaaggyy,,  ssiimmaa  ééss  eeggyyeennlleetteess  ffeellüülleetteekk  ffeessttééssee  sszzaakkéérrtteellmmeett  ééss  ttaappaasszzttaallaattoott  iiggéénnyyeell..   
 
MMiinnttáázzóó  ffeessttééss::    
AA  mmiinnttáázzááss  eellőőtttt  pprróóbbáálljjaa  kkii  aazztt  eeggyy  kkaarrttoonnllaappoonn,,  vvaaggyy  mmááss  hhaassoonnllóó  ffeellüülleetteenn..  FFeesssseenn  
eeggyysszzeerrrree  eeggyy  kkiisseebbbb  ffeellüülleetteett  ((kkbb..  11mm22--tt))..  HHaasszznnáálljjoonn  rröövviidd  sszzőőrrűű  hheennggeerrtt,,  aammiitt  kkiimmoonnddoottttaann  
ssiimmaa  ffeellüülleetteekkrree  ffeejjlleesszztteetttteekk  kkii,,  hhoorrddjjoonn  ffeell  aa  ffeessttéékkbbőőll  bbőőssééggeesseenn..  VVééggeezzzzee  aa  mmiinnttáázzáásstt  
kküüllöönnbböözzőő  mmiinnttáázzóóhheennggeerreekkkkeell,,  kkeefféékkkkeell,,  vvaaggyy  sszziivvaaccssookkkkaall,,  rrööggttöönn  aa  ffeessttééss  uuttáánn..  
  
AA  TTaaiikkaa  FFaallfféénnyy  rreemmeekküüll  mmeeggffeelleell  ssaabblloonnoozzáásshhoozz,,  vvaaggyy  ccssííkkoozzóó  ffeessttéésshheezz  iiss..  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
alaposan szappanos vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez 
alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet és lehetőleg ne tisztítsa azt.  
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha 
törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó 
utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan. 
 
FELÚJÍTÁS: 
Használja a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat. Ha szükséges, a mintázott 
felületet vízhígítású festékkel lehet átfesteni. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/l, 200 g/l (2010) 
A termék max. 200g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 


