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HOGYAN DOLGOZZUNK EGYRÉTEG Ő FALFESTÉKKEL? 
 
 

 
Az elmúlt években nagy sikereket értek el a 

lakosság körében az egyrétegő falfesték. Népszerő, készre 
kevert színekben kapható az üzletekben, amivel 
mindenféle különösebb szaktudás nélkül, gyorsan tudja a 
felhasználó színesebbé varázsolni a lakását. A minél 
tökéletesebb eredményhez egy-két apróságot mégis fontos 
szem elıtt tartani. 
 
 

Az egyrétegő festék nem csodafesték. Ugyanúgy fontos az alapfelület elıkészítése, a 
megfelelı alapozás, mint a normál, két rétegő festékeknél. A lényeges különbség az egy- illetve 
kétrétegő festék között, hogy az egyrétegő sőrőbb, magasabb szárazanyag tartalommal, így 
nagyobb fedıképességgel bír, és ideális körülmények között csak egyszer kell vele a felülete 
átfesteni. 
 

A jó fedıképesség titka a megfelelı alapfelület. 
Mindig szükséges fal alapozó használata, kivétel abban az 
esetben, ha a felületet jó állapotú, sérülésmentes, és a 
jelenlegihez hasonló színő anyaggal festjük át. Világos 
színek esetén a felületalapozást vizes, erısebb színek 
esetén ajánlatos oldószeres hígítású alapozóval elvégezni, 
mivel a mélyebb színtónusok lényegesen érzékenyebbek 
az alapfelület eltérı nedvszívó képességére, és ez 
foltosodást okozhat. Az oldószeres mélyalapozó a 
felületet tökéletesebben lezárja, a pórusokat jobban 
eltömíti. 
 

Az egyrétegő falfestékek – a lakossági felhasználás miatt – a felhordásnak megfelelı 
állagban kerülnek forgalomba. Azaz sem hígítani, sem felkeverni nem szabad, a doboz kinyitását 
követıen azonnal dolgozni lehet belıle. A festék felhordásához minden esetbe rövid szırő teddy 
hengert használjunk, ez biztosítja az egyenletes, gazdaságos felhordást, a jó takaróképességet. A 
henger festékbe mártását követıen teddy ráccsal lehúzzuk a felesleges anyagot, majd el lehet 
kezdeni a festést. 
 
Mi az a teszter? 
A színkártyáról színt kiválasztani nem egyszerő dolog. Nehéz elképzelni egy pár 
négyzetcentiméteres felületen, hogy milyen is lehet a kiválasztott árnyalat a szoba egész falán. A 
teszter tulajdonképpen nem más, mint egy kis mintamennyiség a falfestékkel azonos színben, 
amivel ki lehet próbálni egy kisebb felületen, hogy milyen is lesz az árnyalat. 
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