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TERMÉK LEÍRÁSA 
 

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték, gyermekszobák, egészség-
ügyi kockázatoknak, nagy igénybevételnek kitett helyiségek festésére alkalmas, gombák, baktériumok meg-
telepedését, szaporodását gátló, mosható, súrolható, tisztítószerekkel könnyen tisztítható, színező paszták-
kal színezhető, jó lég- és páraáteresztő, oldószer-, lágyítószermentes, ezüstion technológián alapuló, vizes 
diszperziós alapú fedőfesték 

 
 

KISZERELÉS 
 

- 5 kg – vödör (kb. 4 l) 
- 20 kg – vödör (kb. 16 l) 

 
 

SZÍN 
 

- fehér, enyhén selyemfényű 
 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 
Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális 
latexfesték alkalmas 

- gyermek- és babaszobák festésére (hosszantartó an-
tibakteriális és gombaölő tulajdonságai, vegyszer-
mentessége miatt); 

- olyan helyiségek festésére, ahol a baktérium, vírus és gomba mentesség fontos; 
- egészségügyi kockázatoknak kitett falak (pl. kórházak, orvosi rendelők, bölcsődék, óvodák, idősottho-

nok, egyéb közintézmények, oktatási, szociális és sportlétesítmények, éttermek, szállodák, fürdők, 
humán és állatgyógyászat, ipari szennyvízkezelés, gyógyszeripar, szépségszalonok, szoláriumok) fes-
tésére; 

- gombásodásnak kitett helyiségek (pl. tejgazdaság, sörfőzde, konzervgyár) festésére; 
- gyakran tisztított, fertőtlenített, nagy igénybevételnek kitett helyiségek (pl. konyhák, lépcsőházak, fo-

lyosók, gyerekszobák) falainak festésére; 
- beltéri felhasználásra. 

 
Alkalmazható, beltéri, új felületekre, (pl. gipszkarton, gipszes vakolat, glettelt felület, festetlen mész-, 

mészcement), régi diszperziós festékkel festett felületekre, üvegszövet- és egyéb nehéz tapétákra. 
 
Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén próbafestés szükséges. 
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JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
 
Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték 

- gombák, baktériumok megtelepedését, szaporodását gátolja; 
- mosható, súrolható; 
- nedves dörzsállósága 1. osztályú; 
- általános tisztítószerekkel könnyen tisztítható; 
- biztonságos, nem mérgező, ezüstion technológián alapuló; 
- rugalmas, kiváló tapadású filmet képző; 
- kopásálló; 
- színező pasztákkal színezhető; 
- jó lég- és páraáteresztő; 
- környezetbarát; 
- fény- és időjárásálló; 
- oldószer-, lágyítószermentes; 
- nem tartalmaz kioldódó anyagokat; 
- vízzel hígítható; 
- vizes diszperziós alapú. 

 
Ezüstion technológia, a jövő záloga:  
Az ionizált ezüst az infekció esélyét csökkentő tulajdonságú anyag. Az AKROLUX 

SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték ezüstionok felszabadításával 
megakadályozza a baktériumok elszaporodását. A felszabadult ezüstionok a festék felüle-
tén helyezkednek el. A felületre kerülő mikrobákkal kölcsönhatásba lépve, az ezüstionok 
felszakítják a sejtfalat. A sejtfalon belülre kerülve az ezüstionok oxidatív stresszt okoznak, 
leállítják a sejt energiatermelését, megakadályozzák annak reprodukcióját, végeredmény-
ben a sejt pusztulását okozzák. Mivel az ezüstionokkal védett felületen ez átlag 5 percen 
belül bekövetkezik, a baktériumok, nem képesek se szaporodásra, se mutációra, se film-
képzésre. A festék felülete nem ad életteret a mikrobák számára.  

 
 

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG 
 
Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-35 

oC között tárolható. 
Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap. 
 
A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő. 
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ALKALMAZÁS 
 
A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A la-

texfesték felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztíta-
ni, a felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől és laza 
részektől mentes legyen.  

Kisebb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használ-
ható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó vagy porló felület (pl. gipszkarton, glettelt felület, 
festetlen mész-, mészcement) esetében egy réteg BINDER mélyalapozó felvitele javasolt. Hasonlóan java-
solt a mélyalapozó használata gipszes vakolat esetén is. 

 
Épp bevonatú, diszperziós festékkel festett falak, alapozó használata nélkül újra festhetők. 
Nehéz tapéták festése esetén, a ragasztás teljes száradása után kezdhetjük meg a tapéta festését. 
Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén- a festék víztartalma miatt - próbafestés szükséges. 
 
A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. 
A kereskedelemben kapható diszperziós ill. univerzális színező pasztákkal színezhető. 
Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték felhordható a szokásos festési 

eljárásokkal, kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel. 
A javasolt rétegszám, minimum két réteg. 
Ha a felhordás módja megköveteli, a festék hígítható, maximum 10% vízzel. A festék fedőképessége 

a hígítással csökken. 
 
A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.  
A festés alatti területet védjük takaró fóliával. Az esetlegesen szennyeződő egyéb használati tárgyak-

ról (pl. bútor), nedves törlőruhával, azonnal távolítsuk el a festéket. 
 
A festék kiadóssága 7-10 m2/l (egy rétegre vonatkoztatva), az anyagszükségletet befolyásolja a felület 

minősége. 
Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték +10 °C-tól +30 °C -ig terjedő 

tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható. 
 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Külső megjelenés:   fehér, enyhén selyemfényű folyadék 
Színezhetőség:   diszperziós, illetve univerzális színező pasztákkal 
Nedves dörzsállóság:    1. osztály 
Kiadósság:     10 m2/l 
Kiadósság (üvegszövet-tapéta):   7-9 m2/l 
Alkalmazási hőmérséklet:   +10 oC - +30 oC 
Hígíthatóság:     szükség esetén 0-10% 
Száradási idő:     kb. 2 óra 
Átfesthetőség:     min. 2 óra 
mikrobaszám csökkenés: 
  E.coli     99.93% 
   MRSA     99.94% 
Sűrűség:      1,35-1,45 g/cm3 
pH:      8,5-9,25 
Szárazanyag tartalom:     56 ± 3% 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték előírás szerinti felhasználása 

és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó 
rendelet szerint nem veszélyes keverék. 

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, 
hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a 
szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni 
az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gon-
doskodni kell orvosi ellátásról. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a 

termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehet-
nek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfe-
lelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló 
igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít 
minden korábban kiadott változatot. 

http://www.matarial.hu/

