KONYHAFESTÉK, EGYRÉTEGŐ FESTÉK… De mik is ezek valójában?

A világ állandóan változik körülöttünk. Újabb és újabb festékekkel találkozunk, de
ezeknek már külcsínben és beltartalomban is nem sok közük van a régen-volt hagyományos
anyagokhoz. Konyha- és fürdıszoba festék, egyrétegő falfesték, dekorfesték, Lumitec fehérítı,
univerzális festék, stb. De mik is ezek valójában?

Mondhatjuk, hogy ezek a változások a könnyebb érthetıség, a felhasználási terület egyértelmő
közlését okozták, ugyanakkor a dobozban lévı anyag minıségére, összetételére már nem nagyon
utalnak. Esetleg következtetni lehet erre. Igaz, sok esetben nem is kell, hogy kíváncsiak legyünk, mit
rejt a festékes kanna, elég, ha tudjuk mire való.
Konyha és fürdıszoba festék
Pár hónappal ezelıtt került a festéküzletek polcaira a konyha- és
fürdıszoba festék több gyártó kínálatában is. Igen, e terméknek a
legjellemzıbb felhasználási területe a konyha és a fürdıszoba, illetve
minden olyan terület, ahol intenzív nedvesség, gız, folyadék
ráfröccsenés fordulhat elı. A termékek penészgátló adalékot
tartalmaznak, így a nedvesség hatására megjelenı penészes, gombás
fertızések kialakulását meggátolják. Több diszperziós kötıanyagot
tartalmaznak, ami egyrészt rugalmassá tesz a festéket, másrészt nedves
ruhával is tisztíthatók, és ez nem okoz a felületen kopásnyomot.
Jellemzıen fehér színben kaphatók, de már megjelentek itt is a készre
kevert színek. Hiába, ma már lassan a WC-t is színesre festjük…

Elıre színezett falfestékek
Ha már az elıbb megemlítettem, itt vannak az úgynevezett elıre
színezett falfestékek. Ennek is két változata, az egyrétegő, és a
kétrétegő. A kettı közötti lényeges különbség, hogy az
egyrétegő töltıanyagtartalma lényegesen nagyobb, ezáltal
jobban fed már akár egyszeri átfestés után is. Ugyanakkor, mivel
csak egyszeri festésrıl van szó, sokkal jobban oda kell figyelni
az alapfelületre, illetve a munkavégzésre is. Gyakori probléma,
hogy a száradást követıen észrevett hibák nem javíthatók nyom
nélkül, fényfoltos lesz a felület (fényfolt = színben azonos de
fényességben eltér). Ugyanez a jelenség a 2 rétegő anyagoknál
kevésbé jön elı, hiszen az elsı réteg felhordása közben
elkövetett hibák a második rétegnél tökéletesen eltőnnek. Igaz,
ez utóbbi felfestése kétszer annyi ideig tart.
Összegezve: ha szép és hibamentes az alapfelület, bizton
használható az 1 rétegő falfesték, egyébként a 2 rétegővel
dolgozzunk…
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LumiTecTM technológia
LumiTec - szép idegen szó, viszont fogalmunk nincs, mi ez.
Mondhatnánk úgy is, hogy optikai fehérítı, vagy fényvisszaverı,
de így már rögtön sejteni lehet a lényeget. Az ilyen típusú optikai
fehérítıvel ellátott anyagok jellemzıje, hogy nagyobb mértékben
verik vissza a felületükre érkezı fénysugarakat, mint
hagyományos társaik. Jellemzıen olyan helyeken ajánlott a
használata, ahol kevés természetes fényt kap a helyiség, vagy
nagyon alulvilágított. A nagyobb fényvisszaverı képességének
köszönhetıen a lakótér tágasabbnak, világosabbnak, és nem
utolsó sorban fényesebbnek tőnik. Viszont, az ilyen fehérítıvel
ellátott anyagok csak nagyon világos, pasztell színekben
kaphatók, és ezeken sötétíteni sem lehet, hiszen elveszíti
fényvisszaverı képességét.

Folttakaró festék
És végül még egy ügyes anyagról, a folttakaró festékrıl írnék pár sort. Talán az egyik leghasznosabb
festék-segédanyag, amit nagyon kevesen ismernek. Az olyan foltok eltőntetésére fejlesztették ki, mint
pl.: a nikotin, a korom vagy zsírfoltok. Ezeket ha csak egyszerően, akár normál alapozást követıen
átfestenénk, a folt rövid idın belül átütne a felületen, ha egyáltalán megtapad rajta. A folttakaró festék
tulajdonképpen egy magas tapadási tulajdonságú, száraz anyaggal erısen töltött, sőrő folyadék, amely
szinte minden szennyezıdésre könnyedén rátapad, és teljesen elfedi azt. Így az erre felhordott festéken
már nem tud átütni. Nem véletlen, hogy több gyártó ezen termékét oldószeres kivitelben forgalmazza a
nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

Mint mindig, most is elmondom: érdemes a festés elkezdése elıtt szakember, vagy
szakkereskedı véleményét megkérdezni. Nagyon sok jó, és hasznos tanáccsal gazdagodhatunk, és soksok kidobott pénztıl és bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat.

Gyır, 2008. május 30.
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