Egy fal két oldala
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BELTÉRI FESTÉKEK
www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

30 éve Cemix – Lasselsberger-Knauf

Járja körbe a Cemix virtuális házát! www.epitomegoldasok.cemix.hu

„Az én házam, az én váram!” – olyan sokszor hallottuk már, hogy talán bele
se gondolunk a jelentőségébe. Házunk, lakásunk nemcsak egy hely, ahol
alszunk, hanem a saját várunk, aminek az ajtajánál megáll a külvilág – itt
feltöltődhetünk, miközben otthonunk megjelenését szép lassan saját
magunkra, egyéni igényeinkhez szabhatjuk. Ahogy változunk mi magunk is,
az otthonunknak egyre újabb igényeknek kell megfelelnie, és kialakításával,
szépítgetésével kifejezhetjük személyiségünket, egyéniségünket.

A Cemix - Lasselsberger-Knauf cégcsoport Közép-Európa hat országában
van jelen. Első hazai gyárunk 1989-ben épült Veszprémben, amelyet
hamarosan továbbiak követtek Bugyiban, Debrecenben, Balatonfűzfőn,
illetve Horvátországban Durdevacban és Zapuzanéban. Kiemelten jó
minőségű és ár-érték arányú építőanyagainkhoz szakértő tanácsadás társul,
így mind a profi megoldásokat kereső szakembereknek, mind az otthonukat
építeni-szépíteni kívánó laikusoknak kiváló választást jelentenek.

A Cemix tevékenységét az ISO14001:2015 szabvány
követelményeinek megfelelő környezetirányítási rendszer szabályozza.

Egy fal két oldala
Otthonunk falainak szerepe kettős: amellett hogy megvédenek a külvilágtól (és elválasztják a lakótér helyiségeit), külső-belső megjelenésüknek
alkalmazkodnia kell a lakók igényeihez.
E funkciókat a falazatok csak akkor képesek tartósan betölteni, ha a
felhasznált anyagok tökéletesen illeszkednek egymáshoz és a ház többi
részéhez.

A falak építéséhez és felújításához kínált rendszereket mutatja be
„Egy fal két oldala” sorozatunk. Az ingyenes kiadványokat keresse
az Ön építőanyag-kereskedőjénél!
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VAKOLATRENDSZEREK
A tartós fal a tartószerkezettel kezdődik

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
Nincs homlokzat hőszigetelés nélkül
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SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK
Az utolsó simítások

SZÍNEZŐVAKOLATOK, HOMLOKZATFESTÉKEK
Új színek, új struktúrák - új karakter

BELTÉRI FESTÉKEK
Gondos színválasztás - mindennapi wellness
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További termékköreink:
PADLÓRENDSZEREK

FELÚJÍTÓ VAKOLATRENDSZEREK

HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK
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Esztrichek

Falszárító vakolatok
WTA rendszerek
Műemléki javítóanyagok

Padlókiegyenlítők
Vízszigetelési anyagok
Csemperagasztók

•
•

Fugázók
Kiegészítő termékek

Fessünk a Cemix-szel!

Fehér vagy színes?

Minden lakó- és középület kivitelezésének végső célja
az igényes, barátságos, élhető lakótér kialakítása – ami elképzelhetetlen
az esztétikailag és műszakilag is tökéletes falfestés nélkül. A kivitelezés
során azonban számos kérdés merül fel – magunk fessünk, vagy bízzuk
szakemberre? Felhordhatjuk közvetlenül a festéket a falazatra,
vagy tanácsos előtte alapozót használni? Milyen anyagra lesz szükségünk,
és végül talán a legfontosabb kérdés: milyen színt válasszunk?

A kérdés, ami mindig felmerül, amikor házunk vagy lakásunk
egymásba kapcsolódó tereit a végső festéssel otthonná varázsoljuk…
Az örök klasszikus legyen, a tisztaságot sugárzó fehér?
Egy barátságos pasztellszín? Vagy egy élettől lüktető, intenzív háttér?
És fontoljuk meg a „mindenhez illő” szürke színárnyalatokat is…
De miért is ne lehetne mindegyik?

A Cemix beltéri diszperziós falfesték választékában megtalálható
a belépő szintű, nagy felületek átfestésére ajánlott PrimoTOP fehér falfesték
éppúgy, mint a fokozott esztétikai és műszaki igényeket is kielégítő,
a Selection beltéri színkártya teljes színskálájában rendelhető IntertTOP
színes falfesték, az ipari felhasználásra tervezett M-TOP projektfesték,
valamint az ezekhez kifejlesztett InterGrund diszperziós mélyalapozó és
a felületek tökéletes előkészítésére alkalmas simító- és hézagolóanyagok.

A hangulatunkhoz passzoló szín, illetve színek kiválasztása
nem könnyű feladat, ráadásul a számítógépek, tabletek és egyéb eszközök
csak korlátozott segítséget nyújthatnak. A képernyőn megjelenő szín
ugyanis szinte semmit nem árul el arról, hogy hogyan fog ugyanez a szín
mutatni a falunkon. Ezért a színválasztás elengedhetetlen eszköze a beltéri
színeket tartalmazó Selection színkártya, melynek segítségével
a színt a maga valójában láthatjuk és különböző fényviszonyok között is
szemügyre vehetjük.

Kiadványunkban sorra vesszük a színválasztás kérdéseit, a beltéri festékek
leggyakoribb alkalmazási területeit, a felmerülő leggyakoribb műszaki
kérdéseket és az egyes festékek tulajdonságait.

Selection színtartományok
A minket körülvevő színek nagy hatással vannak hangulatunkra,
közérzetünkre. Ha megállunk a térben, amibe színeket kívánunk álmodni,
próbáljunk ne színekben, hanem hangulatokban gondolkodni!
Milyen hangulatot sugalljon nekünk az előszobánk, a dolgozószobánk
vagy a hálószobánk – nyugalomra, élénkítésre vagy minimalista háttérre
vágyunk? Ebben nyújt nagy segítséget a Cemix Selection színkártya,
amely nem pusztán színekből, hanem színtartományokból
és színválogatásokból épül fel.
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A zöldek köztudottan biztonságot, nyugalmat
sugároznak – ezért egy időben a középületekben
már-már nyomasztóan sokat használták. Az eltelt időnek
és az új, modern színárnyalatoknak hála a zöld ismét
elfoglalhatta méltó helyét a lakószobákban,
konyhákban és fürdőszobákban.
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A barnás árnyalatok sok-sok éve meghatározzák az
utcaképet, de hiba lenne őket csak a házak külsejére
száműzni. Az őszi természet, a föld, az avar ezer színe közül
bármelyik helyiség falára választhatunk önmagában is
odaillőt – továbbá kifejezetten alkalmasak arra, hogy egy
helyiségben több, egymáshoz illeszkedő színárnyalatot
használjunk.
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A négy színtartományában – Earth, Green, Blue, Rusty
– egy-egy alapszínre színdinamikai alapokon felépített és összehangolt, négyszínű színsorokat ajánlunk. Segítségükkel a helységeinkbe
megálmodott, összeillő színkombinációk lakberendezői vagy belsőépítészi
tapasztalat nélkül is kiválaszthatók. A közepes intenzitású színsorokat
a halványabb Cream és az erőteljesebb Intense válogatások teszik
teljessé – az összeillő színsorok könnyebb megtalálását a színkártya lapjain
található színezet kód segíti.
De mégis, merre induljunk el?
Hol használjuk fel a négy színtartomány színsorait?
Az InterTOP színes beltéri festék 5 és 15 literes kiszerelésben, a Selection színkártya mellett az
elterjedt színskálák (pl. RAL) színeiben is kapható - kereskedő partnereink rövid idő alatt a helyszínen
kikeverik a kívánt színkódnak megfelelő árnyalatot.

BLUE
Már az óvodások is kéknek rajzolják a vizet és az eget,
és a szabadságot, üdeséget, frissességet sugalló színárnyalatok sokaknak egész életükre a kedvencei maradnak.
A halvány szürkés-kékre festett tereket nagyobbnak
érezzük, sőt, a bátrabbak felfele világosított árnyalatokkal
is kísérletez-hetnek.A kékek bármelyik helyiségben
használható színek!

RUSTY
A rozsdaszín különböző árnyalatai elsőre talán harsánynak
tűnnek, és valóban vannak köztük igen határozott színek
– de ugyanígy megtalálhatóak közöttük a szelídebb
árnyalatok. Előbbieket inspiráló terekhez, vagy díszítésként
alkalmazhatjuk, míg az utóbbiakat minden további nélkül
használhatjuk akár hálószobákban is.

Selection színválogatások
Az Earth, Green, Blue és Rusty színtartományokat halványabb, illetve
erőteljesebb színekkel egészítik ki a Cream és Intense összeállítások....

CREAM
A halvány, krémszínű árnyalatok önmagukban
is rengeteg helyiségben megtalálhatóak – így a divatos
vintázs belterek is elképzelhetetlenek pasztellszínek
nélkül –, de legalább ennyire kedveltek az erősebb színek
kiegészítőjeként is. A nyugalmat árasztó és a kedvenc
bútorainknak pompás hátteret biztosító színsorokat
bármely helyiségben nyugodtan használhatjuk.

INTENSE
Az intenzív válogatás a másik végletetet képviseli:
serkentően ható, élénk színeit inspiratív környezet kialakítására, irodai „brainstorming” terek, szórakozóhelyek
színezésekor alkalmazzák, és persze a fiatalabb korosztály
is szívesen választ határozott, sőt, harsány színeket.
A konzervatívabbak egy-egy kisebb felület intenzív
színezésével rendkívül hatásosan dobhatnak fel egy
lakószobát vagy nappali helyiséget is.

ROCK
.„A szürke mindenhez megy!” – az öltözködés öröknek
tűnő igazsága a falakon is megállja a helyét, sőt! A szürke
kitűnen illeszkedik szinte bármelyik színhez, ráadásul a
modern épületek egyik alapvető anyaga, a beton színeként
a biztonságot, stabilitást sugall. Szürkéből sosem elég,
ezért a Selection színkártyát 24, szinte bárhol, bármikor
és bármilyen színnel együtt használható szürkeárnyalattal
egészítettük ki.

...míg a Rock válogatás szürke árnyalatait bármilyen szín kiegészítőjeként,
vagy egymással kombinálva is alkalmazhatjuk.

Mikor fessünk saját magunk?
Természetesen csak akkor, ha kedvünk van hozzá
– ez azonban nem mindig elég.

Ha az alapfelületünk megfelelő – például egy jó állapotú lakás
kifestésénél –, akkor a festés valóban nem túl nehéz, élvezetes és kreatív
munka. Ha azonban előzetesen az alapfelületet is ki kell alakítanunk, akkor
több részfeladatot is meg kell oldanunk, amelyek mind szükségesek a
kifogástalan eredményhez.
Amennyiben a felületen kisebb sérülések (pl. tiplik, képszögek helye)
találhatóak, azokat előzetesen beltéri glettanyaggal kell kijavítani, majd
csiszolóvászonnal a felülettel egységesre csiszolni. Ha ügyesen dolgoztunk,
a hengeres festés után a javítás nem is lesz felfedezhető.
Régi felületeknél előfordul, hogy a fal érintésre porlik, krétásodik,
mivel az évtizedek során kiszáradt. Ekkor a festés előtt a falról a porréteget
gondosan letöröljük, majd egy réteg InterGRUND diszperziós
mélyalapozó felhordásával csökkentjük és kiegyenlítjük a nedvszívást,
megkötjük az óhatatlanul fennmaradt porréteget és stabilizáljuk
a felületet. A nedvszívás kiegyenlítésének nagyobb a jelentősége
a színes festésnél, mivel a fokozottan nedvszívó felületek több pigmentet
vesznek fel, így a színhatás foltokban erősebb lehet – azaz a felület
nem lesz egységes, esztétikus.
Az alapozás nem alkalmas a laza falrészek mechanikai megkötésére, így
amennyiben a régi falról a meglévő festékréteg mállik, akkor ezt előzetesen
el kell távolítani, és csak utána hordhatjuk fel az alapozót.
A glettanyagokról és a glettelési munkákról többet is megtudhat
a 4 Simító- és hézagolóanyagok kiadványunkból!

Mikor bízzuk szakemberre?
A falazaton szükséges nagyobb javítások (például új elektromos
vezetékek bevésése), részleges vagy teljes újraglettelés, netán új falak
építése utáni festésbe szaktudás nélkül ne vágjunk bele, bízzuk
inkább szakemberre!

Az újépítésű lakások belső falfestése legtöbbször simított, azaz
glettelt felületen történik. Minden igényt kielégítő festés csak kifogástalan
alapfelületen végezhető, ezért a reklamációk elkerülése végett a glettelést
és a festést legtöbbször ugyanaz a szakember végzi. A glettet rendszerint
több rétegben hordják fel, a falcsatlakozásoknál rugalmas tömítőanyagot,
vagy a glettbe ágyazott hajlaterősítő szalagot használva. Száradás után
a felületet kézzel vagy géppel aprólékosan simára csiszolják.
Ha a festéket több rétegben, kézzel hordják fel, az első réteg után
sokszor foltszerű javításokat (glettelés + csiszolás) végeznek, mivel az
egységes festés “kihozza” a simítás addig láthatatlan egyenetlenségeit.
A végső festékréteg csak mindezek után kerülhet a falra, azaz meglepően
összetett munkafolyamatról van szó – ezért új építésnél jellemzően
a festést szakember végzi.

És mikor dolgozhatunk együtt?

Nagyobb építőipari beruházásoknál sokszor projekt festés,
azaz gyors, egységes, gépi fehér beltéri festés készül, amelyet a lakók
igényeik szerint meghagyhatnak vagy átfesthetnek.
A projektfestésről bővebben a következő oldalol lesz szó.

Profiknak: projekt festés

Termékek
Diszperziós mélyalapozó

INTERGRUND

Diszperziós mélyalapozó
Felhasználásra kész, alkáliálló, diszperziós kötőanyagú felületelőkészítő mélyalapozó.
Megköti a port az alapfelületen, csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást,
nem képez filmréteget a felületen, mélyen beleivódik a pórusokba.
Gipszkarton felület glettelés előtti előkészítésére is alkalmazható.

A projektfestés előtt jellemzően színhomogén fehér – általában fehérre
glettelt – alapfelület készül, amelyre a festéket rendszerint airless szórással
hordják fel.

Diszperziós beltéri falfestékek

M-TOP

Matt fehér beltéri projektfesték
Színhomogén fehér felületek hatékony átfestésére, jellemzően társasházak vagy nagyobb
projektek átadásához. Kiváló fogadófelületet képez az InterTOP színes beltéri festékhez.
• Nagy felületek projektfestéke
• Elsősorban airless szórásra
• Ecsettel, hengerrel is felhordható
• 15 literes vödörben, extra gazdaságos

PRIMOTOP

A rendkívül gyors és hatékony felhordás különleges igényeket támaszt
a festékkel szemben. Szórás közben az anyagban levő szerves oldószer nem
irritálhatja a szakembert, a festék nem tömítheti el a gép szűrőit, és az
anyagnak egyetlen munkafázisban is (ami azonban több réteg felhordását
jelenti!) esztétikus felületet kell adnia. Ezeket a követelményeket az
egyébként kiváló beltéri festékek sem tudják teljesíteni, ezért a speciálisan
gépi felhordásra optimalizált M-TOP projektfestéket ajánljuk.
Összetételét úgy alakítottuk ki, hogy kiváló alapfelületet képezzen az
InterTOP színes beltéri festékünkhöz, azaz a frissen birtokba vett lakás falait
ízlésünknek megfelelően kedvünkre átfesthetjük.

Matt fehér beltéri diszperziós falfesték
Könnyed, modern, világos hangulatú belső terek kialakítására.
Jó fedőképességű, könnyen felhordható, gyorsan szárad.
• Pasztell színekben színezhető
• Ecsetelhető, hengerezhető, szórható
• Kedvező kiadósság
• 15 literes vödörben

INTERTOP

Színes, matt beltéri diszperziós falfesték
Színes lakóterek kialakítására. Élénk színekben is kiváló felületet ad.
Fokozottan ellenálló a külső behatásokkal szemben, nagy forgalmú terek festésére is ajánlott. Kiváló fedőképességű, könnyen felhordható, gyorsan szárad.
• Több száz színben
• Ecsetelhető, hengerezhető, szórható
• Kedvező kiadósság
• 15 és 5 literes vödörben

Építő megoldások
új építéshez,
felújításhoz

Tel.: 06 88 590 500
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu
www.cemix.hu

Cemix Hungary Kft., 8200 Veszprém, Házgyári u. 9.
Az Ön viszonteladója:

