
Felújítás, környezetvédelem

• Spórolj pénzt azzal, hogy nem vásárolsz új bútorokat. 
• Óvd a környezeted, ne dobd ki bútoraidat.
• A Dulux Simply Refresh termékekkel pénzt és időt is 

megtakaríthatsz.

2in1 Alapozó és 
fedőfesték

Simply Refresh

Új konyhabútor a festékboltból?

Konyha-
bútorfesték

Ellenáll a zsírfoltoknak.
Tökéletesen sima bevonat.
Ellenáll az enyhe tisztítószereknek.



előtte

utána

Tökéletes a konyhabútor 
homlokzatának festésére, 
beleértve a zsíros foltoknak kitett 
helyeket is. 

0.75 l 0.75 l 0.75 l 0.75 l

Alabástrom
szelence Gyémánt por Kemény dió

Skandináv 
alkony

Gyémánt por

Festés
Festés előtt alaposan keverd fel a festéket. NE HÍGÍTSD! 
Festendő felület, a levegő és a festék hőmérséklete 
legyen +10°C  és  25°C között. Festés közben a levegő 
relatív páratartalma 80% alatt legyen. Ajánlott festő
szerszámok: ecset: a legjobb hatás elérése érdekében 
puha, mesterséges sörtéjű ecseteket használj, amelyek 
vizes zománcokhoz készülnek. Henger: a legjobb hatás 
eléréséhez 410 mmes velúrhenger vagy flockhenger 
ajánlott. Vigyél fel 2 réteget. A rétegek között hagyj 
min. 6 óra kötési időt. Intenzív színek esetén szükség 
lehet 3 réteg felvitelére. Egyenletesen vidd fel a festéket 
ecsettel vagy hengerrel. Jobb dekoratív hatás elérése 
érdekében a rétegek felvitele között végezz finom

csiszolást és alaposan távolítsd el a port. A festett felületek 10 nap elteltével igénybevehetőek. Ez idő előtt 
védd meg a festett felületet a karcolásoktól, szennyeződésektől, és kerüld a tisztítást. A száradási idő hosz
szabbodhat alacsony hőmérséklet és / vagy magas páratartalom mellett. Nagy felületek festéséhez azonos 
gyártási számú termék használata ajánlott. 

A felület 
előkészítése

A festék közvetlenül felvihető festett 
vagy festetlen, akár lakkozott fafelü
letekre, laminált bútorlapokra, MDF 
panelekre és kemény PVCre. A felületet 
alaposan zsírtalanítsuk vagy lakkozott 
felület esetén csiszoljuk meg. A festett 
felület megfelelő előkészítése kulcsfon
tosságú a termék kiváló tulajdonsága
inak eléréséhez. A festendő felületről 
távolítsuk el a régi pattogzó festékréte
get, szükség esetén javítsuk tapasszal, 
a felület legyen tömör, tiszta, teljesen 
száraz és zsírtalanított. Festés előtt, 
csiszolás után a portalanítsd felületet!



Megnevezés Kiszerelés SAP cikkszám EAN
db/
karton

db/
raklap

Dulux Simply Refresh 
Konyhabútorfesték Alabástrom 
szelence  

0,75 L 5329155 5904078213100 3 576

Dulux Simply Refresh 
Konyhabútorfesték Gyémánt por 

0,75 L 5329215 5904078213117 3 576

Dulux Simply Refresh 
Konyhabútorfesték Kemény dió 

0,75 L 5329157 5904078213124 3 576

Dulux Simply Refresh 
Konyhabútorfesték  
Skandináv alkony

0,75 L 5329216 5904078213131 3 576

Simply Refresh
Konyhabútor festék

Kiadósság

Fényesség

12 m2 / l

selyemfényű

Száradási idő

1 óra
2. réteg felvétele

6 óra múlva

Kiszerelés

Ajánlott rétegszám

Alkalmazás

0.75 l

2

beltér

HELP?
Segítségre van szükséged? 
Személyre szabott szakmai 
tanácsadással tudjuk segíteni 
munkádat. Írj nekünk a  
dulux.hu-n keresztül. 

A műszaki leírások és képek módosításának jogát fenntartjuk. Az ajánlott árak nem kötelező érvényűek. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek mellet megjelentett színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóstól. 
Próbafestés elvégzése ajánlott. Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 26. 1 torony 5.emelet
További részletek elérhetők az árjegyzékben, weboldalakon: www.akzoshop.hu, www.dulux.hu


