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1. TERMÉKISMERTETŐ: 

A CESAL ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ kőműves munkákhoz, vakoláshoz,esztrich 
padlók,aljzatkiegyenlítés és  festési munkákhoz, vizes diszperziós műgyanta bázisú, 
adalékanyagokat tartalmazó termék. 
Az alapozó szerepe nagyon fontos: nedvszívás kiegyenlítő, hidrofobizáló, tapadásnövelő 
 
• Bel- és kültéri felhasználásra 
• Kiváló tapadás az alaphoz 
• Csökkenti a felület nedvszívó képességét 
• Csökkenti a festékszükségletet 
• Jó póruskitöltő képességű 
• Szagtalan 
• Könnyű felhordás 
• Gyors száradás 
• Nem környezetszennyező 
• Ellenáll a lúgos környezetnek 
• Kötést biztosít az alapfelület és a következő festékrétegek között.  
 
2. MŰSZAKI JELLEMZŐK: 
 
 

Jellemzők M.E.  Előírt értékek Vizsgálati szabvány 

Megjelenés  Tixotróp, homogén 
folyadék 

vizuális 

Száradás D. 230C-on, max. perc 30 SR EN ISO 
3678:1999 

Sűrűség 230C-on g/cm3 1,00±0,05 SR EN ISO 
2811:2002 

Nem illóanyag tartalom, 
1050C-on, 2 óra 

% 10±0,05 SR ISO 3251:2008 

Fedőképesség Rétegek száma I  

pH  8-9 STAS 8619/3-90 

Tapadószilárdság N/mm2 0,5 NE 001-96 

Fajlagos fogyasztás g/m2/réteg 80-100 az alapfelület 
porozitásától függően 

 

 

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: 
Ásványi felületek alapozására: beton, mész vagy gipsz vakolatok, téglafalak, BCA, gipszkarton 
lapok, cement vagy gipsz alapú glettelt felületek mosható festékkel való festése esetén.  
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Ajánlott  homlokzatok, és  nedvességnek kitett helyiségek esetén is.  
 

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
4.1. Az anyag előkészítése használatra: 
A tartalom szennyeződésének elkerülése érdekében a csomagolásról, annak felnyitása előtt 
eltávolítjuk a port, egyéb szennyeződéseket.  
A terméket elkeverjük. 
4.2. Az alapfelület előkészítése, felhordás: 
Az alapozó csak a fogadófelület megfelelő előkészítése után vihető fel, mert a munka ezen része 
döntően befolyásolja annak tartósságát és a fedés minőségét. 
Új, tégla, beton, vakolat, gipsz felületek: 
- A felület legyen kellően száraz 
- A felületet meg kell tisztítani az esetleges vakolat cseppektől, portól, zsírtól és egyéb 
szennyeződésektől. 
- Gipszes glettel a glettelt felületeket előzetesen lecsiszoljuk, és portalanítjuk. 
Régi, festett tégla, beton, vakolat, gipsz felületek: 
- Mész-, agyag- vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemossuk, majd a 
továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el. 
- Kompatibilis festékkel (akril, sztirol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó 
felületeket kaparjuk le. 
- Szükség szerint a falat beltéri kézi, gipszes glettel simítjuk, a portól, szennyeződésektől 
megtisztítjuk. 
A felületeknek, melyre CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT viszünk fel, 
száraznak kell lenniük, és megfelelően előkészítettnek: tisztának, portalannak, zsírtalannak, az 
előző mész- vagy agyagfesték maradványoktól mentesnek. 
Az alapozó a felület nedvszívó képességének mértékében felvihető vízzel hígítva is. Az 
alapozás akkor megfelelő, ha száradás után egységes hatást nyújt. Kisebb felületeken előzetes 
próba szükséges. Az alapozó felvihető ecsettel, hengerrel, vagy szórással. 
Javasolt bevonat rendszer: 
- 1 réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 
- 2 réteg CASTEL/AURORA/INTERNO/ FELIX WIESS mosható festék 
 

5. KISZERELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS 
A termék 1000 ml-es és 5000 ml-es PET palackban kerül forgalmazásra, vagy megegyezés 
szerint. 
A szállítás fedett gépjárművekkel történik. 
A tárolás javasolt 5-350C hőmérsékleten, fedett helyiségben. Fagytól óvni kell. 

6. TÁROLÁS, KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK 
A termék fedett, szellős helyen, direkt napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett 
helyen, 5-250C közötti hőmérsékleten tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék. 
Fagytól óvni kell. 

7. SZAVATOSSÁGI IDŐ: A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz 
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helyiségben tárolva 

 
8. ÓVINTÉZKEDÉSEK: 

Környezetvédelem: A Cesal Premium Általános Alapozó ökológiai termék, nem szennyezi a 
környezetet, nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy hulladékokat, használata során az emberi 
egészségre és a környezetre ártalmatlan. Munkabiztonság: Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő 
vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  A termék véletlen lenyelése esetén 
azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági 
adatlapon találhatóak. 

 

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a hígításra és felvitelre 
vonatkozó használati utasítások betartása esetén tudja garantálni. 

 
Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre. 

 


