
TIPPEK ÉS TECHNIKÁK
pentartvideo pentarttermekek

pentartinternational
pentartdekor.blogspot.hu pentart pentart_products

Pentacolor K�.
Hungary 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Tel.: +36 1 260-7477
e-mail: info@pentacolor.hu
www.pentart.eu 

Kapcsolódó termékek

Bármelyik Pentart festék kiválóan tapad a Tapadóhíddal alapozott 
felülethez.

Pentart Dekor Krétafesték

•  lágy, krétaporos hatású felületet képez
•  száradás után könnyen csiszolható
•  ideális vintage, Shabby Chic hatásokhoz
•  jól használható bútorfestéshez, otthon
    dekorációhoz 
•  vízbázisú, könnyen kenhető festék
•  egy rétegben alkalmazva is jól fed

Pentart Dekormetál matt festék

• elegáns, mattosan metál fény
• kiváló fedőképesség
• könnyen, egyenletesen kenhető
• vízbázisú
• remekül használható bútorfestéshez, 
   otthon dekorációhoz



A Tapadóhíd használata
Könnyen kenhető, mind ecsettel, mind festőhengerrel felvihető a 
felületre.
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Tapadóhíd

•  nem-porózus, nehezen festhető felületek   
    alapozásához

•  erősen kötődik az alapozandó felülethez

•  bármely Pentart festék kiválóan tapad 
    az alapozott felületre

•  könnyen, egyenletesen szétoszlatható

•  száradás után csiszolható

•  vízbázisú, fehér

• alkalmazható laminált bútorlapok, polietilén, poliakrilát, polisztirol 
   felületek alapozására

• a laminált bútorlapokat finoman csiszoljuk meg, majd portalanítsuk 
   mielőtt alapoznánk

• a tapadóhíd kitölti a polisztirol felület egyenlőtlenségeit anélkül, 
   hogy károsítaná azt

• a festett felület egyenletes, sima lesz

• alkalmazható bádog, alumínium, acél, vas tárgyakhoz 

• az alapozandó felületet alaposan tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk 
   alkohollal.

• rozsdás felületekről előbb csiszoljuk le a  laza szerkezetű, 
   pergő rozsdát, majd portalanítás után alapozzunk

• megakadályozza a rozsda kialakulását és terjedését

www.pentart.eu

A tapadás növelő hatását független, akkreditált laboratórium igazolta.

Tippek és trükkök

•  Nagy tannin /csersav) tartalmú, átvérzésre hajlamos felületeknél 
    a Tapadóhíd alá kenjünk Dekorfesték alapozót  (záró alapozót).

•  A Tapadóhíddal kezelt felületek könnyen egymáshoz ragaszthatóak.
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Műanyag felületekre

Fém felületekre


