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100 ml 230 ml 500 ml 1000 ml

Alapozó festék
Acrylic primer 2493 3222 • 13376

Alapozó paszta
Primer paste, white 20761 20763 • •

Alapozó paszta
Primer paste, black 20762 20764 • •

Alapozó paszta, lágy
Primer paste, soft 28152 28153 • •

Alapozó paszta, mágneses
Primer paste, magnetic 28154 28155 • •

Dekor krétafesték alapozó
Primer for decor paint chalky 22687 22688 22712 •

Tapadóhíd
Bonding primer 37139 37140 37141 • 37755 Lapos, szintetikus ecset 35 mm

37756 Lapos, szintetikus ecset 50 mm

37757 Kerek, szintetikus ecset 15 mm

37758 Kerek, szintetikus ecset 20 mm

37759 Kerek, szintetikus ecset 30 mm

37760 Ovális, vaddisznó sörte ecset 25 mm

37761 Kerek, vaddisznó sörte ecset 40 mm

37762 Mintázó ecset
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Tippek és trükkök

• Figyeljünk arra, hogy az alapozókat mindig tiszta, portalanított,  
   szükség esetén zsírtalanított felületre alkalmazzuk. Zsírtalaní- 
   táshoz használjunk alkoholt!

• Az alapozókat használat előtt alaposan keverjük fel. 

• Nagy tannin /csersav) tartalmú, átvérzésre hajlamos felületeknél  
   a Tapadóhíd alá kenjünk Dekorfesték alapozót  (záró alapozót).

• A Dekorfesték alapozót soha ne csiszoljuk!

• Az alapozókat ne hígítsuk, mert elvesztik előnyös tulajdonságaikat.

• Tartsunk kellő száradási időt az egyes rétegek felhordása között.

• A sikeres alapozáshoz fontos a megfelelő eszközválasztás:

- puhaszőrű, lapos ecsettel kenjük a hígabb, vékony rétegben  
   felviendő alapozókat

- nagy felületekhez használhatunk szivacsecsetet, festőhengert

- az alapozó pasztákhoz, vastagabb réteg kialakításához használ- 
   junk keményebb szőrű ecsetet, festőkést (spatulát)

Kapcsolódó termékek

• Alapozáshoz, bútorfestéshez ajánlott, nagyméretű ecsetek



   

Név
Alapozó festék
Acrylic Primer

Alapozó paszta
Primer Paste Gesso

Alapozó paszta lágy
Primer Paste Soft Gesso                         

Mágnesezhető alapozó paszta 
Primer Paste Megnetic

Dekor krétafesték alapozó
Primer for Dekor Paint chalky

Tapadóhíd
Bonding Primer

Tulajdonság
Vízbázisú, fehér, alacsony 

viszkozítású, jól terülő.
Vízbázisú, fekete és fehér 

színű, sűrű, jól fedő.
Vízbázisú, fehér, sűrű,jól fedő, 

könnyen csiszolható.
Vízbázisú, sűrű, jól fedő, 
fekete, vas-oxid tartamú.

Vízbázisú, átlátszó, jól terülő.
Vízbázisú, fehér, alacsony 

viszkozítású, jól terülő.

Használata
Nedvszívóképesség 

csökkentésére. Fedőfesték 
tapadás javítására.

 Felületi egyentlenségek 
eltüntetésére (Töltőalapozó).                                   

Nedvszívóképesség 
csökkentésére. Fedőfesték 

tapadás javítására.

 Felületi egyenletlenségek 
eltüntetésére (Töltőalapozó).                                     

Nedvszívóképesség 
csökkentésére. Fedőfesték 

tapadás javítására. Könnyen 
csiszolható bevonat.

Mágnesezhető felület 
kialakítására.

Záróalapozó, amely 
megakadályozza a 

színezőanyagok felületre 
jutását. A Dekor krétafesték 

tapadásának javítására.

Nehezen festhető nem 
porózus felületek alapozására.                            

Tapadóhídat képez a felület és a 
festékréteg között. 

Ajánlott 
felületek

Fa, kerámia, MDF.
Fa, hungarocell,

kerámia,MDF.
Fa, hungarocell, 
kerámia, MDF.

Fa, kerámia, MDF,
horgany, aluminium.

Festett és pácolt bútorok.

Vas, horgany, réz, aluminium,      
csempe, mázas kerámia, 
üveg, műanyag, laminált 
vagy bármilyen korábban 

festett felületre.

Átvonhatóság
Bármilyen Pentart festékkel 

vagy pasztával.
Bármilyen Pentart festékkel 

vagy pasztával.
Bármilyen Pentart festékkel 

vagy pasztával.
Bármilyen Pentart festékkel 

vagy pasztával.
Dekor krétafestékkel, és
Dekor zománc festékkel.

Bármilyen Pentart festékkel 
vagy pasztával.

Extra 
tulajdonság       

A leggazdaságosabb
alapozó termék.

Stencilezésre, és vékony 
szilikonformák kitöltésére is 

alkalmas.

Több lépéses csiszolással rend-
kívül finom felület érhető el.

Stencilezésre és strukturált 
felületek kialakitására is 

alkalmas.

Kezeletlen fa tárgyak tannin 
tartalmának blokkolása.                                          

Az átvérzés megakadályozása.

Korroziógátló adalékot 
tartalmaz. Megakadályozza a 
rozsda kialkulását, terjedését.
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