
 

 
 

Vollton- und Abtönfarbe D 230     -    Színes- és színezőfesték 
 

Diszperziós festék Festéssel Hengerrel Airless-szórással 
   fúvóka 0,021 - 0,031 coll 
   = 0,53 - 0,79  mm 
Súrolásálló a DIN 53778 szabvány szerint  Anyagnyomás 160 - 180 bar 
Időjárásálló   Szórási szög   40 - 80° 
 
Színárnyalat: 26 színárnyalat, a színkártya szerint. 
 
Fényességi fok: Selyemmatt. 
 
Kötőanyagfajta: Műanyag-diszperziós. 
 
Pigmentbázis: Fényálló és időjárásálló pigmentek. 
 
Sűrűség: Kb. 1,3 g/cm³. 
 
Alkalmazás: A "Vollton- und Abtönfarbe Színes- és szinezőfesték" a  vízzel hígítható festéktermékek,  a disz-

perzós-,  latex-,  enyves- és mészfestékek és a műgyanta -vakolatok színezésére is alkalmazható. 
Használatával a  homlokzatok és a belső felületek modern színkialakítását érhetjük el A termék ön-
magában is felhordható  falfestmények színezésére és falfeiratok készítésére.  

 Különleges tudnivalók: 
 Az átlapolási problémák elkerülése érdekében nedvest a nedvesre festőtechnjkával horjuk fel. 

Vízszintes irányú, állandó vízterhelésnek kitett felületek bevonataként nem alkalmazható. A színkár-
tyán csillaggal jelzett színek fakulásra hajlamosan ezért kültérben használatuk nem ajánlott. 

 
Tulajdonságok: Időjárásálló, súrolásálló, kiemelten fényálló, mészálló, nagy fedőképességű, erős színhatású, 

diffúzióképes, védi  a felületet a  csapóeső és az agresszív kipuffogó gázok ellen.  
 Alkalmazása során, a kialakuló festékfilm jó rugalmassággú és hosszútávon sem ridegül el. 

 
Alapfelület: A hordozóképes, szilárd, száraz és tiszta alapfelületekre alkalmazható, melyek szakszerűen elő 

lettek készítve. 
 
Színezés: Minden színárnyalat keverhető egymással. 

 
Összeférhetőség: Minden düfa diszperziós festék-kel. 

 
A szerszámok tisztítása: Használat után azonnal, vízzel, esetleg mosó- és őblítőszer hozzáadásával. 

 
Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. Jjól záródó eredeti edényekben  
 kb. 12 hónapig tárolható. 
Kiszerelés: 250 ml; 500 ml és 750 ml minden színárnyalatban 
 2,5 l, 5l és 12,5 l                    színárnyalat szerint (lásd a színkártyát). 
 
Kiadósság: Kb. 5-7 m²/l,  az alapfelület adottságai szerint. 
 A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja. 
 



Száradási idők: Normál, meleg kb. + 20°C -os környezeti hőmérsékletnél aznap átfesthető, 24 óra után esőálló, 
teljes száradás és terhelhetőség kb. 3 nap után. Alacsonyabb hőmérsékleten értelemszerűen hoss-
zabb száradási időt kell tartani.   

 

Felhordási hőmérséklet: A felhordási és a száradási idő alatt az alapfelületnek és környezetének min. + 5°C-nak kell lennie.  
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. 

 
 
 
Rétegfelépítés(az alapfelület vizsgálatához ): 

 
 
Poz. 

 
Alapfelületfajta 
 

 
Külső felületek 

 
Belső felületek 

 
Rétegfelépítés 

1. Légszáraz nedves és igen 
nedves mész-vakolat, mész-
cement-vakolat és cementva-
kolat (maltercsoport 1a/II/III  
DIN 18550 szerint). 

A hibákat düfa Füllstoff 
außen-glettanyaggal kell 
kijavítani és glettelni. A durva 
porózus, 
enyhén homokosodó és ned-
vszívó vakolatokat düfa 
Tiefgrund LF, D 314-
mélyalapozóval  vagy  düfa 
Tiefgrund TB, D 315-
mélyalapozóval kell alapozni. 
Az erősen nedvszívó és ho-
mokosodó vakolatokat kétszer 
-nedvest a nedvesre- módon 
düfa Tiefgrund TB,  
D 315 -mélyalapozóval hígítás 
nélkül kell alapozni. Száradás 
után nem maradhat fényes.  

A hibákat düfa Füllstoff 
innen-glettanyaggal kell kijaví-
tani és glettelni. A durva 
porózus, 
enyhén homokosodó és ned-
vszívó vakolatokat düfa 
Tiefgrund LF, D 314-
mélyalapozóval  kell alapozni. 
Az erősen nedvszívó és ho-
mokosodó vakolatokat kétszer 
-nedvest a nedvesre- módon 
düfa Tiefgrund LF, D 314 –
mélyalapozóval  hígítás nélkül 
kell alapozni. A szilárd, normál 
nedvszívású vakolatokat 
előkezelés nélkül kell festeni. 

Az alap- ill. a köztes festést 
Vollton- und Abtönfarben, 
D 230-színes- és színező-
festékkel,  max. 10 % -os vizes 
hígítással, a záró réteget max. 
5 %-os vizes hígítással kell 
felfesteni. 

2. Gipszvakolat (malter-csoport 
IV  DIN 18550) szerint 
gipszmennyezetek, -építési 
lapok, -karton-lapok  
(DIN 18 165). 

 A hibákat  düfa Füllstoff 
innen -glettanyaggal kell 
kijavítani és glettelni. A nedvs-
zívó felületeket düfa Tief-
grund LF, D 314-
mélyalapozóval, a vizes ol-
dású-szert tartalmazó lapokat  
düfa Tiefgrund TB, 
 D 315 –mélyalapozóval kell 
alapozni, egyéb esetekben a 
fehéren pigmentált  düfa 
Haftgrund LF, D 312 alapozót 
célszerű alkalmazni. 

Ahogy az 1. pontban. 

3. Régi ásványi, erősen ned-
vszívó mész- és cementvako-
lat. 

Ahogy az 1. pontban. Ahogy az 1. Pontban. Ahogy az 1. pontban. 

4. Légszáraz beton. A hibákat düfa Füllstoff 
außen-mélyalapozóval kell 
kijavítani és glettelni. A gyen-
gén nedvszívó vagy síma 
felületeket a fehéren pigmentált 
düfa Haftgrund LF, D 312-
alapozóval kell alapozni, egy-
ébként mint az 1. ponban. 

Ahogy az 1. pontban. Ahogy az 1. pontban. 

5. Légszáraz mész-  homokkő-és 
tégla felületek. 

A fugák és a kövek hibáit  
düfa Füllstoff außen-
glettanyaggal kell kijavítani. A 
homokosodó és erősen nedvs-
zívó alapfelületekhez: a Silicon 
Tiefgrund -szilikon alapozót az 
alapfelületnek megfelelően  
kétszer -nedvest a nedvesre- 
módon kell  felhordani. Szára-
dás után nem maradhat fény-
es.  

A fugák és a kövek hibáit  
düfa Füllstoff innen-
glettanyaggal kell kijavítani és 
glettelni. Normál esetben nem 
szükséges alapozás, kivéve az 
erősen nedvszívó felületeket, 
melyeket düfa Tiefgrund LF, 
D 314-mélyalapozóval kell 
előkezelni.. 

Ahogy az 1. pontban. 
 
 
 



6. Légszáraz gázbeton A hibákat düfa Füllstoff 
außen-glettanyaggal kell 
kijavítani és glettelni. A gyen-
gén nedvszívó vagy síma 
felületeket a fehéren pigmentált  
düfa Haftgrund LF, D 312-
alapozóval kell alapozni, egy-
ébként mint az 1. ponban. 

Ahogy az 1. Pontban. Vollton- und Abtönfarben, 
D 230 
Ahogy az 1. pontban. 

7 Érintetlen diszperziós-festékek Adott esetben alapozó festést 
kell végezni a fehéren pigmen-
tált düfa Haftgrund LF, D 
312-alapozóval. 

 Ahogy az 1. pontban. 

8. Durvaszálas tapéták,  domború 
vagy nyomott-tapéták papírból, 
üvegszövetből, 
festés nélkül.  

 Nem szükséges alapozóréteg.  Ahogy az 1. pontban. 

9. Szilárd tapadású, régi 
lakkfestések.  

A hibákat  düfa Acryl-
Spachtel-lel vagy düfa 
Schnell-Spachtel-lel kell 
kijavítani és áttapasztani, 
kivéve a fa-alapfelületeket. 

A hibákat  düfa Lack- 
Spachtel-lel, düfa Acryl-
Spachtel -lel vagy düfa 
Schnell-Spachtel -lel kell 
kijavítani és áttapasztani. 

Ahogy az 1. pontban. 

10. Enyves festések. Lemosni. Alapozó réteg: düfa Tiefgrund 
LF, D 314-mélyalapozóval. 

Ahogy az 1. pontban. 

11. Farost-, forgács- és  rétegelt 
lemezek. 

 düfa Vorstreichfarbe.  Ahogy az 1. pontban. 

12. Kipuffogó gázok, korom, füst, 
vagy nikotin által elsárgult 
felületek valamint kiszáradt 
vízfoltos felületek.  

A hibákat düfa Füllstoff 
außen-alapozóval kell kijavítani 
és glettelni, alapozó festést a  
düfa Tiefgrund TB,  
D 315-mélyalapozóval kell 
végezni. Zárórétegként 2 -szer 
kell átfesteni bármely 
oldószermentes düfa hom-
lokzatfestékkel. 

A  hibákat düfa Füllstoff 
innen-glettanyaggal  kell 
kijavítani és glettelni, majd 
1-2 réteg  düfa Schnell-
renovierfarbe,  (düfa Niko-
tinsperre) -vel kell a felületet 
ellátni. 

 

13. Mohás-, algás- vagy penészes 
felületek. 

A  hibákat düfa Füllstoff 
außen-glettanyaggal kell 
kijavítani és glettelni, az alapo-
zó festést a düfa Sanierlö-
sung, D 12a-val kell végezni. 
Zárórétegként 
2 rétegben  düfa Acrylat-
Fassadenfarbe, D 137-tel 
vagy düfa Reinacryl Fassa-
denfarbe, D 138-t kell felhor-
dani – düfa gombaölő adaléka-
nyag hozzáadásával. 

A  hibákat düfa Füllstoff 
innen-glettanyaggal  kell 
kijavítani és átglettelni, az 
alapozó festést a düfa Sanier-
lösung, D 12a-val kell végezni. 
Zárórétegként: 
1-2 réteg düfa Simmel-
schutzfarbe, D 112-t kell 
felhordani.  

 

 
 


