
 

 
 

Innensilikat PC 455   -   Beltéri szilikátfesték 
 
Beltéri festék                    Festéssel     Hengerrel        Szórással            Airless-szórás 
                       (a finomszűrő 
                                                                                                                      lyuktávolsága  
                                                                                                                      = 0,2 mm) 
     
Oldószermentes     
 
 
Színárnyalat: 

 
 
Fehér. A Silikat Vollton- und Abtönfarbe-  szilkát színezőfestékkel  minden arányban színez-
hető. Gépi keveréssel a Profi Tec-színrendszerben színezhető.  

 
Kötőanyagfajta: 

 
 
A DIN 18363 szerint beltéri falfesték,  kálivízüveg bázissal, szerves stabilizátorokkal. 
Építésbiológiailag természetes alapú gyártmány.  

 
Sűrűség: 

 
 
Kb. 1,55 g/cm³ 

 
Alkalmazás: 

 
 
Nagyértékű, matt, oldószermentes beltéri szilikátbázisú falfesték  (DIN 18363, a .4.1 fejezete 
szerint)  minden festetlen, ásványi eredetű alapfelületre, a PI, PII és PIII maltercsoport szerinti 
vakolatokra, valamint  mészhomokkő-falfelületekre és a régi, hordképes szilikátfestékekre.  
Teljesen matt fényű felülete miatt kitűnően alkalmazahtó a műemlék épületek (templomok stb.) 
felújítása területén, illetve a lakóhelységek és általános belső felületek esetében. Zárórétegként 
a fűrészporos-, és a Profi Tec üvegszövettapétára is felhasználható.   

 
Tulajdonságok: 

 
 
A  DIN 53778  vizsgálati eljárása szerint mosásálló, teljesen matt, nagy páraáteresztő képes-
ségű (Sd <0,1m), CO2-áteresztő, jó fedőképességű, oldószermentes, környezetbarát és szags-
zegény.  

 
Alapfelület: 

 
A szakszerűen előkészített alapfelületnek hordképesnek, szilárdnak, száraznak és szenny-
ezőanyagoktól mentesnek kell lennie. 
A PI, PII és PIII-as  maltercsoportba tartozó glettelt illetve durvafelületű vakolattípusokat (DIN 
18550 szerint), kb. két - három hétig száradni kell hagyni (az utánvakolt helyeket esetlegesen  
fluátozni kell). Színezett festék alkalmazásánál, a festendő felületet ajánlatos teljes egészében 
fluátozni. Az erősen nedvszívó és homokosodó vakolt felületeket, valamint a régi ásványi- és 
szilikátfestékkel bevont aljzatokat1:1 arányban vízzel hígított  Profi Tec Silikat Konzentrat 
P460-nal kell alapozni, szélsőséges esetekben kétszer a "nedvest a nedvesre" eljárással. A 
lisztesedő vakolt felületeket ( a felületen lisztszerű kicsapódás látható ) alapozás előtt fluáto-
zással kell eltávolítani. A vakolat szinteres-lerakódásait marató folyadékkal kell lemaratni és 
azután bő vízzel kell lemosni. Kellő száradás után 1:1arányban vízzel higított  Profi Tec Silikat 
Konzentrat P460-al kell alapozni. 
A magas nedvszívóképességű gipsztartalmú alapfelületeket és a gipszkartonlapokat, Profi 
Tec Unigrund PC 825 LF-alapozóval kell alapozni, esetleg a meglévő szinteres lerakódásokat 
le kell csiszolni.  
A betonfelületeknél; a meglévő zsaluzóolaj-maradványokat  fluátos-habos mosással és adott 
esetben gőzborotvás eljárással kell eltávolítani. 
Az erősen elszennyeződött ill. penészes felületeket alaposan meg kell tisztítani, azokat  
gépi csiszolással vagy hígított klóros-lúggal, esetlegesen  gőzborotvás eljárással kell eltávolíta-
ni. 
Az erős penésszel szennyezett felületeket, a tisztítást követően  vizes biocid-oldattal kell elő- 
kezelni.   

  
 



 
Felhordás: 

 
 
Normál esetben az alapozó és a záró réteg felhordását -az alapfelület szívóképességének 
függvényében -   max. 3%-ig vízzel hígított Profi Tec Silikat Konzentrat P460-nal  kell 
végezni. 
Nedvszívó alapfelüleleknél ajánlatos az alapozó festékréteget  max. 10%-ig,  1:1 arányban 
vízzel hígított Profi Tec Konzentrat P460 -nal hígítani. Zárórétegként hígítatlanul, vagy 5%, 
1:1 arányban vízzel hígított Profi Tec Konzentrat P460-at kell használni. Felhordás előtt 
alaposan fel kell keverni. 

 
A szerszámok tisztítása: 

 
 
Használat után azonnal  vízzel kell tisztítani.  

 
Tárolás: 

 
 
Hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni.  

 
Kiszerelés: 

 
 
12,5l 

 
Kiadósság: 

 
Kb. 220 ml/m² (rétegenként)  síma felületen, a durvább felületen értelemszerűen nagyobb 
értéket kell figyelembe venni. 
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja. 

 
Száradási idők: 

 
 
Normál körülményeknél +20°C-on, 65% rel. légnedvesség esetén kb. 24 óra elteltével száraz. 
Hűvösebb és nedvesebb időjárásnál értelemszerűen hosszabb száradási idővel kell számolni. 
Az egyes rétegek között legalább 12 óra száradási időt kell tartani. 

 
Felhordási hőmérséklet: 

 
 
Az alapfelületnek és környezetének a száradási és a felhordási idő alatt min. + 8°C- nak kell 
lennie.  

 
Tudnivalók: 

 
 
Nem kerülhet a gyermekek kezébe. Szembe és a bőrre kerülése esetén azonnal vízzel  alapo-
san le (ki) kell mosni. Nem kerülhet a csatornarendszerbe, a természetes vizekbe és a talajba.  

 
Hulladékkezelés: 

 
 
Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat 
az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK 
hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni. 

  
 
        
 

 


