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TERMOISOLANTE 

Beltéri páraáteresztő, penészedést gátló, hő és hangszigetelő hatású 
diszperziós falfesték 

 

TECHNIKAI ADATLAP 

Termék leírása: Fő jellemzője, hogy olyan bevonatot hoz létre, amely 
szigetelő hatást fejt ki a ház falain. Bármely, az algák és 
penészedés okozta foltosodást, megszüntet. A foltosodás 
kialakulásának oka, hogy a falak hideg oldalán a levegő 
nedvességtartalmából páralecsapódás keletkezik, amelyen 
könnyen kialakulhat a penészedés ill. az algásodás. 
Ezt a Termoisolante megakadályozza oly módon, hogy a 
benne lévő üveg és műanyag összetételű gömböcskék 
segítségével a falat szigeteli, így nem jöhet létre a 
hőmérséklet különbségből adódó páralecsapódás, mivel a 
falat télen melegen, nyáron hűvösen tartja. A természetes 
lélegzését nem akadályozza. 
A hang és a hőszigetelő hatás kifejtéséhez vastagabb 
anyagfelhordás szükséges. 

 

A termék 
jellemzői: 

● hőszigetelő 
● hangszigetelő 
● páraáteresztő 
● penészesedés gátló 
● megakadályozza a hőhidak képződését 

 

Szín: • Totocolor színezőpasztával egyénileg halvány 
színekben  

• bármilyen színes beltéri falfestékkel átfesthető  
(a hatásából ettől nem veszít) 

 

Felvitel: Ecset, henger, szórás  

Hígítás: • ecsettel történő felhordás esetén: vízzel maximum  
10%-ban 

• Szórás esetén: rusztikus hatás elérése érdekében 
vízzel kb. 3% -ban 

 

Kiadósság: 6 m2/liter. (minimum három réteg vagy minimum 200  
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mikron vastagságban) 
Hengerrel történő felhordás esetén a kiadósság függ, a 
kívánt rétegvastagságtól 
 

Száradás: 4 óra  

Tárolás: Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a 
közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi 
sorozatszámmal van ellátva a referenciaként. 

 

Szavatossági 
idő: 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi  

Kiszerelés: 1,25 l; 5 l; 14 l   

Egészség és 
biztonság: 

IV. Tűzveszélyességi osztály 
A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel 
kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a 
termék biztonsági adatlapját. További információért 
forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu 
címre. 
 

 

Hulladékkezelés
: 

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, 
amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje 
újrahasznosításra.  

 

 


