
 

                                                                                                                Műszaki adatlap 

 
 

Nr. 344 Profi mészfestékek 
 

 

Általános anyagjellemzők: diszpergált mész alapú ti-
tándioxid tartalmú falfesték, műgyanta adalék nélkül,  

Rendeltetés: jól takaró fehér falfesték. Kültérben keze-
letlen, időjárásálló ásványi felületekre, pl. mész- és ce-
mentvakolatokra, betonra, mészhomokkőre. Beltérben 
agyagra, vályogvakolatokra, gipszkartonra, fűrészporos 
tapétára, ásványi festékekre is alkalmas. 

Műszaki tulajdonságok: 

- következetesen természetes összetevők 

- kiváló páraáteresztő (sd-érték < 0,05 m) 

- kiadósság: 10 m2/liter 

- fehérség: 97 

- fedőképesség: 3 (100 ml/m2, ill. 10 m2/liter fogyás-
nál az EN 13300 szabvány szerint) 

- többször átfesthető matt felületet ad. 

Összetétel: víz, mészhidrát, titándioxid, ásványi töltő-
anyagok, elszappanosított kolofónium-glicerinészter (káli-
szappan), cellulóz. 

Mindenkori érvényes terméktanúsítvány a www.auro.de 
honlapról tölthető le.  

Színárnyalat: fehér, beltérben Auro Nr. 350 mész-
színezékkel színezhető. Javasolt a termék kezelendő felü-
leten történő előzetes kipróbálása vagy a próbafestés el-
végzése. 

Felhordás módja: feldolgozási hőmérséklet legalább 8 
°C. Ecsettel vagy hengerrel kétszer-háromszor hordjuk fel 
vékony rétegben lendületesen és egyenletesen. Az alap-
felület felvevőképességének függvényében esetleg hígít-
ható legfeljebb 20 % vízzel. 

Száradási idő: (20 oC, 60 % relatív páratartalom): 

- átfesthető: kb. 24 óra múlva, azonban erősen függ a 
hőmérséklettől,valamint a levegő párataralmától és az 
alap nedvességtartalmától. 

- alacsony hőmérséklet, valamint magas páratartalom 
mellett a száradási idő hosszabb. 

- a teljes kikeményedéshez több hét szükséges. A levegő 
magas páratartalma kedvez a mész kikeményedésnek. 

Hígítás: felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, 
vízzel higítható.  

Kiadósság: kb 0,10 l/m2 rétegenként sima, gyengén 
nedvszívó felületeken. A felület strukúrájától, simaság, fi-
nomságától függően erősen ingadozhat. A fogyás pontos 
mértéke ezért csak az adott felületen való próbakezelés-
sel állapítható meg. 

 

Szerszámok Az ecseteket, festőhengert vagy szórópisz-
tolyt a használat után vízzel - esetleg AURO növényszap-
pannal (Nr. 411) azonnal kimosni.  

Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen, jól lezárt 
edényben, gyermekek elől elzárva tárolandó.  

Eltarthatóság 18 o C fok hőmérsékleten, eredeti csomago-
lásban: 24 hónap. . 

Csomagolóanyag: polipropilén vödör fém füllel. A telje-
sen kiürített, tiszta vödör anyaga újrahasznosítható hulla-
dék.  

Biztonsági tanácsok: A természetes felületkezelő 
anyagokat is távol kell tartani a gyerekektől.  

Termék maradékainak megsemmisítése: 

A teljesen kiürített, tiszta vödör anyaga újrahasznosítható 
hulladék. Szilárd, beszáradt maradékok hulladékok ház-
tartási hulladékként ártalmatlaníthatók. Folyékony mara-
dékok: EAK-kód 080120, vizes szuszpenzió. Adott esetben 
az illetékes hulladékkezelő szervvel egyeztetve megsem-
misíthető. 

Veszélyesség: 

Nem veszélyes anyag. 

Veszélyességi jelölés: 

Mészhidrátot tartalmaz, veszélyességi jelölés: Xi/bőr- és 
szemizgató hatású. 

Figyelem:  

Bőr- és szemizgató hatású. Komoly szemkárosodás veszé-
lye. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Szembe kerülés 
esetén bő vízzel alaposan kimosni és orvoshoz kell fordul-
ni. Bőrre kerülve a bőrről bő vízzel azonnal lemosni. 
Használata esetén megfelelő védőkesztyűt, védőszem-
üveget kell viselni és gondoskodni kell az arc védelméről. 
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az orvos-
nak a termék csomagolását, címkéjét vagy biztonsági 
adatlapját be kell mutatni. Szórás esetén a termék ködét 
nem szabad belélegezni. A biztonságtechnikai adatlapban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

 



 

HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ   
auro profi mészfestékek – Nr.344 

1. Alapfelületek 

1.1 Kezelésre alkalmas felületek: kültérben: ásványi, 
kültérben kezeletlen, időjárásálló felületek (pl. vakolatok, 
beton, mészhomokkő). Beltérben: a fentiek mellett 
agyagvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapéta, ásványi 
festékek. Régi matt festékeket átfestés előtt finoman fel 
kell csiszolni. A festék tapadóképességét és átfestésre va-
ló alkalmasságát próbakezeléssel kell megvizsgálni. 

1.2 Kezelésre nem alkalmas felületek 

Fa, műanyagok,valamint műanyag jellegű felületek. Mű-
gyantás régi bevonatok, fényes vagy lakkszerű bevona-
tok, valamint rosszul tapadó, nem hordképes korábbi be-
vonatok. 

Ezeket az átfestés előtt el kell távolítani. 

1.3 Általános követelmények 

A kezelendő felület sima, szilárd, száraz, kémiailag semle-
ges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átüté-
sektől mentes legyen. 

 

2. Rétegrend használat 

2.1 Előkészítés 

- meglazult darabkákat lesöpörni, portalanítani, olajos 
szennyeződéseket, mohásodást, algákat és a műanyag 
jellegű régi darabokat el kell távolítani. Szinter esztrich 
vagy beton felületeket festés előtt finoman át kell csiszol-
ni. Az esetleges leválasztószereket, pl. AURO Nr. 435 
lakk- és lazúrtisztítóval kell lemosni.  

- a morzsolódó, porladó felületeket szárazon le kell kefélni 
vagy le kell mosni.  

- lyukakat, repedéseket, a vakolat vagy építőanyag jelle-
gének megfelelő anyagokkal kell javítani. 

- a vakolatokat megtisztítani és egy-két nappal a festés 
előtt szükség szerint megnedvesíteni. 

- régi ásványi bevonatokat szárazon vagy nedvesen kell 
tisztítani, a sérült részeket el kell távolítani. 

- a jól tapadó régi bevonatokat le kell söpörni, le kell por-
szívózni, alaposan meg kell tisztítani. A szennyeződéseket 
le kell mosni. Rosszul tapadó, lepergő régi bevonatokat el 
kell távolítani. 

- a felnyílt tapétaillesztéseket alaposan vissza kell ragasz-
tani, a ragasztómaradékokat el kell távolítani, és csak tel-
jes kiszáradás után szabad festeni. 

- a nem festendő felületeket, különösen az üveget, kerá-
miát, fát és fémet megfelelő intézkedésekkel védeni kell, 
ezeket le kell takarni. 

2.2 Alapozás 

- beltérben az erősen nedvszívó felületeket (pl. mészho-
mokkő), gipszkartont, valamint AURO Nr. 329 hézagtömí-
tővel simított felületeket, valamint strukturált felületeket 
erősen higított Nr. 344 profi mészfestékkel kell előkezelni 
(20 - 50 % vízzel higítva) 

- kültérben AURO Nr. 306 profi szilikátalapozóval kell elő-
kezelni. 

 

2.3 Következő rétegek: 

Megfelelő felület-előkészítés után a kívánt fedőképesség-
től függően AURO Nr. 344 profi mészfestékkel 1-3 réteg-
ben való átfestés szükséges. A festék legfeljebb 20 % 
vízzel higítható. 

Kültérben: legalább két réteg festék szükséges. Az egyes 
rétegek között legalább 24 órás szaradási időt kell betar-
tani.  

 

Felhasználási tanácsok: 

- Felhasználási hőmérséklet legalább 8 oC, legfeljebb 30 
oC legyen (a festéké, a felületé és a környezeté is!). 

- Optimális festési körülmények 18 és 25 oC között, 50-75 
% relatív páratartalom mellett. 85 % relatív páratartalom 
felett használata nem javasolt. 

- Használat előtt és közben alaposan felkeverni. 

- A megadottakon kívül más anyaggal nem keverhető. 

- Friss, különösen mésztartalmú vakolatokat a festés előtt 
legalább 4 hétig száradni kell hagyni. 

- Kerülendő körülmények: A használat és a száradás so-
rán kerülendő körülmények: közvetlen napsütés, szél, 
eső, valamint szennyeződések. Kültérben legalább 5 na-
pig esőtől és naptól védeni kell.  

- A mész tökéletes kikeményedéséhez (kikristályosodása 
érdekében kerüljük a túl gyors száradást. Mesterséges 
szárítást ne alkalmazzunk. Az első napokban ajánlott in-
kább a felületeket óvatosan, finom vízpermettel beszórni. 

- Nedves állapotban áttetsző lazúros, teljes fedőképessé-
gét csak teljes kiszáradás után éri el.  

- Kültéri használat esetén számítani kell a mész 
krétásodására és ügyelni kell a rendszeres karbantartásra.  

- Enyhén felhős felületek, enyhe foltosodás elképzelhető, 
a mészre jellemző jelenségek.  

- A festési munkákat és a rétegfelhordást a kezelendő fe-
lületre, illetve annak használatára kell optimalizálni. 

 

A műszaki adatlap ajánlásokat és lehetséges példákat tar-
talmaz. A műszaki adatlap tartalmából felelősség nem ve-
zethető le. A tanácsadás igénybevétele nem alapoz meg 
jogviszonyt. Az itt közöltek aktuális ismereteinknek felel-
nek meg és nem mentesítik a felhasználót azon köteles-
sége alól, hogy felelősen és a kellő gondossággal járjon 
el. A festési és rétegfelhordási munkák során figyelembe 
kell venni a kornak megfelelő technológiát. A kezelendő 
felület tulajdonságait és a termék alkalmasságát szaksze-
rűen kell ellenőrizni. Újabb változat kiadása esetén jelen 
adatlap érvényét veszti. 

Utolsó frissítés: 2010. 10. 14. 

 
További információk:  

AURO – sixay  
H-9400 Sopron,  Béke u.  15. 

tel.: 99/ 505 990, fax: 505 991 

info@auro.hu / www.auro.hu 

auro-info: 30/ 39 69 439 

 
 


