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CSATORNÁK, BÁDOGLEMEZEK FELÚJÍTÓ FESTÉSE 
 
 

Ahogy a gépjármő karosszériáján a különféle mőanyag és 
krómdíszítések egyedivé, különlegessé varázsolják az autó 
megjelenését, ugyan ezt teszi egy háznál többek között az 
ereszcsatorna-rendszer, illetve a bádog felületek. Nem mindegy tehát, 
hogy mennyire illeszkedik, vagy éppen kitőnik az épület 
szerkezetéhez képest, amiben nagy szerepet játszik a szín 
megválasztása is. 
 
A csatornák és bádoglemezek nagyon fontos szerepet töltenek be egy 
ház életében, hiszen ezek az elemek gondoskodnak a vízelvezetésrıl, 
a tetıfedés csatlakozási, törési hézagainál a megfelelı takarásról. 

Nagy igénybevételnek vannak kitéve, hiszen az összes idıjárási viszontagság fokozottan terheli azokat. Így 
nagyon fontos felületi védelmük. 
 
A csatornák, bádoglemezek többsége horganyzott felülető, ami a hagyományostól eltérı festési eljárást követel 
meg. A horganyozási eljárás során a felületre olyan anyagok kerülnek, amikre közvetlenül festéket nem lehet 
felhordani. Ezt elıször el kell távolítani az erre kifejlesztett lemosó szerekkel, vagy hagyományos, vízzel 
felhígított rozsdamaróval. A mővelet nagyon egyszerő, végig kell ecsetelni a festendı felületet, ami során a 
szennyezı anyagok feloldódnak. A száradást követıen érdemes a kezelt felületet egy enyhén oldószeres ruhával 
végigtörölni, így biztosan eltávolítunk minden szennyezıdést. 
A felület elıkészítését követıen nekiláthatunk a festésnek. Kizárólag könnyőfém felületek festésére alkalmas 
anyagot válasszunk, csak ezzel érhetünk el jó tapadást és hosszú élettartamot. Az ilyen festékek általában 
selyemfényő vagy matt kivitelben, gyári, illetve igény szerint színre kevert változatban kaphatók, de léteznek 
különleges réz, illetve antikolt hatásúak is. Minden típusra igaz, hogy a megfelelı védelmet minimum 2 réteg 
biztosítja, de sok esetbe ajánlott a háromszori átfestés. 
 
A rézbıl készült ereszcsatornák és bádogfedések (de 
megemlíthetjük a réz gázcsöveket is) a fent említett eljárással 
szintén lefesthetı, ám ha szeretnénk megırizni eredeti 
küllemét, speciális lakkal kell a felületét bevonni. A lakk 
elzárja a réz felületét a levegıtıl, így nem tud bebarnulni, 
illetve zöld rozsdásodás a felületén kialakulni. A réz felületet 
a lakkozás elıtt szintén meg kell tisztítani, ha szükséges, 
polírozó anyaggal felfényesíteni, majd ezt követıen minimum 
3 réteg lakkal bevonni. 
 
Nagyon fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk a megfelelı 
felület elıkészítésre. Csak tiszta, olaj- és zsírmentes felületre 
tapad jól a festék. Hiába kenjük át többször a csatornát, ha 
nincs megfelelı tapadás, a fokozott idıjárási hatások miatt pár 
hónapon belül lepattogzik a felületrıl, és kezdhetjük az egészet elıröl. Érdemes kikérni festı-szakember 
véleményét és segítségét. De a végeredmény mindenért kárpótol minket… 
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