
 

 
 

 

 bio Festőmész        

                                                                 
 
  Az Öko-Flex Bio Festőmész mikronizált szemcsézettel rendelkező kalcium-  
  hidroxid vizes szuszpenziója (oltott mész). 
 
 antiallergén 
 antibakteriális 
 természetes penészölő, fertőtlenítő 
 légáteresztő 
 külső és belső térben is alkalmazható 
 színezhető 

   
Alkalmazási terület:  
Az Öko-Flex Bio Mészfesték összes tulajdonsága tekintetében hasonlít a klasszikus érlelt oltott   
mészhez. A kezelt felületeken erős fertőtlenítő hatással bír, a kondenzvíz miatt gyakran nedves festett 
felületek is viszonylag sokáig ellenállnak a leggyakrabban előforduló penészfajtákkal szemben. A 
festést követően pedig még sokáig jellegzetes, kellemes mészillatot árasztanak. A festék filmrétege jó 
páraáteresztő képességű.  
Kiválóan alkalmas műemléképületek és vályogházak falainak és mennyezetének dekorációs       
védelmére, vagy régi és új lakóépületek különböző helységeinek (pl. szobák, konyhák, kamrák, pincék,  
egyéb nyirkos helységek, istállók, stb.), vagy külső falainak festésére, felújítására. Gyümölcsfák téli 
védelmére is alkalmazható (fatörzsek és vastagabb ágak lekenésére).  
Önálló kötőanyagként is felhasználható, ezért hagyományos vakoláshoz is kifejezetten ajánlott.     
Színezhető korlátozott színválasztékban. 
 
Felhasználás:                                                                                                                                                                      
Az alapfelületnek száraznak, tisztának, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Alacsony 
nedvszívó képességű, előzőleg diszperziós falfestékkel vagy oldószeres festékkel festett felületre nem 
használható. A felületről a laza, repedezett részeket el kell távolítani, a hibás felületeket meszes 
anyaggal ki kell javítani, úgy, hogy a javított rész és az alapfelület nedvszívó képessége megegyezzen. 
A festőmeszet alapos felkeverés után vízzel, a felhordás módjának, a hőmérsékletnek és a 
páratartalomnak függvényében, megfelelő mértékben hígítani kell.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
A festőmeszet az új, száraz, vakolt felületre 3 rétegben, a régi felületekre 2 rétegben szükséges 
felhordani. A rétegek között 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A festést nem szabad 30 ˚C feletti 
hőmérsékletben, tűző napon, vagy 7 ˚C alatti hőmérsékleten, illetve csapadékos időben végezni. A 
festőmész színezhető megfelelő szervetlen színező pasztával, maximum 5% mértékben. Használat 
után az edényt gondosan le kell zárni. 
 
Megjegyzés: 
EU határérték (VOC) erre a termékre: 30 gr/l. Ezen termék legfeljebb 0 gr/l VOC-t tartalmaz. 
Biztonsági adatok:  
Tűzveszélyességi osztály: E, nem tűzveszélyes 
Veszélyes anyag tartalom: Kalcium-hidroxid (Cas: 1305-62-0, Einecs: 215-137-3) 

Veszély: veszélyt jelző piktogramok:   
Bőrirritáló hatású, gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező. Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ha bőrre 
kerül: lemosás bő szappanos vízzel. 
EU határérték (VOC) erre a termékre: 30 gr/l. Ezen termék legfeljebb 0 gr/l VOC-t tartalmaz. 
 

 
 
Termékösszetétel: 
Mikroszemcsézett kalcium-
hidroxid, víz       
                                                                                                                      
Hígíthatóság:  
Első réteg: 15-20% víz, 
második és harmadik réteg: 
10% víz 
 
 

    
    
   Alapfelület hőmérséklete    
   bedolgozáskor: 

+5 ºC és +30 °C között 
 

   Anyagszükséglet:  
   3-4 m² / liter / 2 rétegben 

 
 
 
 

 
                                                                       

Minőségét megőrzi:  
Fagymentes, száraz és 
hűvös helyen jól lezárt 
eredeti csomagolásban min. 
24 hónapig.  
 
Csomagolás: 
5 és 16 literes műanyag 
vödörben

 

                               
 
 
Megjegyzés: 
Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori 
építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén 
próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.  
A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában 
megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. 


