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ALKALMAZÁS:
Ideális rozsdamentes acél forrasztás elfedésére, tartályok, strukturális acélok, rácsok 
festésére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Teljes száradás: 30 perc
Átfesthető: 30 perc

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább 
felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a 
GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

I150
Ezüst

ALKALMAZÁS:
Fém szerkezetek, hegesztési pontok, horganyzott elemek, vasúti szerkezetek javításhoz 
speciálisan összeállított korróziógátló alapozó festék.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 1,4 m2
Teljes száradás: 1 óra
Átfesthető: 1 óra után

HOGYAN HASZNÁLJAM?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. 

A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a 
flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához 
a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk. 
A tökéletes végeredményhez használjon PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC 
fedőfestéket.

CINK
ALAPOZÓ

Korróziógátló
99%-os tisztaságú cink alapozó spray

INOX
ALAPOZÓ

Inox alapozó spray, 
rozsdamentes acél megjelenéssel

Z169
Ezüst

TECH



TECH
HORGANY
ALAPOZÓ Horgany alapozó spray

UNIVERZÁLIS
ALAPOZÓ SPRAY Univerzális alapozó spray

ALKALMAZÁS:
Fémfelületek rozsda elleni védelmére: fém szerkezetek, rácsok, tartályok, mezőgazdasági 
gépek, vasúti eszközök, csövek, rögzítések. Ideális hegesztési helyek javítására illetve 
hegeszthető. Alumínium és cink tartalmú.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml= 2 m2
Száradás: teljes 15 perc
Átfesthető: 30 perc

HOGYAN HASZNÁLJAM?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót).

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához 
a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.
 A tökéletes végeredmény érdekében használjunk PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC 
fedőfestéket

G150
Ezüst

ALKALMAZÁS:
Ideális párás, vizes környezetű vasból készült anyagok számára. Hosszú élettartamot 
biztosít és jobb fedést. Használható fa, vas, műanyag, üveg, stb. felületre. 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270/200ml = 0,7 m2. 520/400ml = 1,4 m2
Teljes száradásl: 1 óra
Átfesthető: 1 órán belül vagy 24 óra után

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). 

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához 
a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.
A tökéletes eredmény érdekében használjunk PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC 
fedőfestéket. Vegyük figyelembe a száradási időt.

 

I113
Szürke

G151
Arany

I101
Fehér

I112
Vörös



ALKALMAZÁS:
Ideális modellek, műanyag autóalkatrészek (lökhárító, spoiler, visszapillantó tükör, stb.) 
illetve minden egyéb műanyag felületre (bútor, játékok, kellékek) festés előtti alapozására.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 3-4 m2 felülettől függően
Teljes száradás: 15 perc
Átfesthető: 15 perc után

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével 
a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.

A tökéletes felület elérése érdekében fessük át PINTY PLUS EVOLUTION, BASIC vagy AQUA 
festéksprayvel.I199

Színtelen

Kovácsoltvas hatású festék spray. Használata gyors és egyszerű. Kettő az egyben alapozó és 
fedőfesték. Kopásálló és időtálló kültéren is.

ALKALMAZÁS:
Gyorsan szárad és kivállóan tapad fém felületekre. Postaládák, kültéri lámpák, korlátok, 
vaskapuk, kerti állványok stb.dekorálására és védelmére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 1 m2
Száradás: felületi 15 perc, teljes 24 óra
Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább 
felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
Műanyag és horganyzott felületek festésekor használjunk speciális alapozót a megfelelő 
tapadás érdekében. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket 
pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék 
nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk

FJ104
Fekete

FJ113
Szürke

FJ826
Kék

FJ925
Zöld

FJ825
Vörös

MŰANYAG
ALAPOZÓ

Színtelen műanyag alapozó spray
biztosítja a festék jobb tapadását és fedését

KOVÁCSOLTVAS
SPRAY

Kovácsoltvas festék spray,
vas felületek védelmére és díszítésére

TECH



Rendkívül magas fedőképességű festék spray, amely nem sárgul be az idővel.

ALKALMAZÁS:
Falon illetve a mennyezeten lévő toll, nikotin vagy beázás foltok eltakarására kiválóan 
alkalmas matt fehér festék. Rendkívül magas fedőképességű festék spray, amely nem 
sárgul be az idővel.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 2 m2
Száradás: 2 óra
Átfesthető: 10 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a 
flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

X101
Fehér

TECH
FOLTTAKARÓ

SPRAY Matt fehér folttakaró spray

Tartós kontakt ragasztó kifejezetten barkács DIY, és ipari célokra.

 ALKALMAZÁS:
Állandó ragasztó, maximális teljesítménnyel, egy normál kontakt ragasztó 
tulajdonságaival. Tartós, flexibilis és ellenálló ragasztás szinte minden felületen: fa, fém, 
műanyag, gumihab, bőr, kerámia stb.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 2 m2

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a kannát legalább 1 percen keresztül.
Fújjunk vékony réteg ragasztót a ragasztani kívánt felületekre. Várjuk meg, hogy az 
oldószer kipárologjon (normál munkakörülmények között a párolgás 1-5 percig tart). 
Ezután 2 óra áll rendelkezésünkre az összeillesztéshez. 

A teljes száradási idő a használt anyagoktól, az időjárási körülményektől és a ragasztó 
mennyiségétől függ.

RAGASZTÓ
SPRAY Kontakt ragasztó spray



A150
Ezüst

A104
Fekete

ALKALMAZÁS:
Ideális bármilyen, akár alumínium, akár öntöttvas radiátor festésére, átfestésére és 
felújítására, valamint a radiátor teljes felületének védelmére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml= 2 m2
Száradás: 15 perc
Átfesthető: 5 perc után

HOGYAN HASZNÁLJAM?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a 
flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez megfelelő 
alapozót. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom 
csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok 
eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

RAL 9010

HŐÁLLÓ
FESTÉK SPRAY

Hőálló festék spray
kályha, radiátor, konvektorok átfestésére

RADIÁTOR
FESTÉK SPRAY Hőálló radiátor festék spray

TECH

ALKALMAZÁS:
Minden olyan felület festésére, amely ellenáll a magas hőnek, pl kipufogók, kazánok, 
kályhák stb..

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270/200ml = 1 m2. 520/400ml = 2 m2
Száradás(20ºC): felületi 30 perc, teljes 1 óra
Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót).

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

A maximális hőállóság eléréséhez, alkalmazás után, a lefestett felületet fokozatosan 
melegítsük.

TIPPEK:
A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez megfelelő 
alapozót. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom 
csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.



ALKALMAZÁS:
Használat előtt tisztítsuk meg a festendő felületet. Használatával felújíthatjuk régi 
háztartási gépünket, elegáns, modern rozsdamentes külsőt kölcsönözve azoknak. Speciális 
forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében. A festett felületre ne használjunk 
aggresszív tisztító szert.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc (400ml)= 2 m2
Száradás: 30 perc
Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a 
flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához 
a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk. A festett felületet ne kezeljük agresszív 
tisztítószerrel.

E150
Inox

ALKALMAZÁS:
Ideális minden háztartási gép felületén keletkezett sérülés vagy hiba átfestésére, 
kijavítására. Speciális forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270cc (200ml) = 1 m2. 520cc (400ml) = 2 m2
Száradás: 15 perc
Átfesthető: 5 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az 
nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd 
függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal 
egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A 
festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a 
flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt. Ne 
használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom 
csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok 
eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

RAL 9016

TECH
HÁZTARTÁSI
INOX FESTÉK

Rozsdamentes acél festékszóró,
gyorsan szárad, nem oxidálódik

HÁZTARTÁSI
FEHÉR FESTÉK

Fehér háztartási festékspray



SzürkeFehér Fekete

TÖMÍTŐ
SPRAY

 Apróbb lékek, lyukak, rések, repedések 
tömítésére alkalmas spray

TECH

ALKALMAZÁS:
A Pintyplus Tech tömítő spray egy speciális festék, amely aprób lékek, lyukak, rések, 
repedések tömítésére lett kifejlesztve. Kifejezettem kültérre ajánlott, vízálló. Gumi alapú 
festék, amely eltömíti a kisebb lyukakat. Használata egyszerű: több vékony rétegben kell 
felvinni a felületre, ahol a repedés kialakult. Száradás után átfesthető.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 650cc/500ml
Kiadósság: 3m2
Felületi száradás kisebb felület esetén: 2óra
Felületi száradás nagyobb felület esetén: 5óra
Átfesthető 72óra után
Hőállóság: 100ºC
Matt felület

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, teljesen zsír- és pormentes. Távolítsuk el a rozsdát 
és egyéb makacs szennyeződést drótkefével. Távolítsuk el zsír és szilikon maradványokat, 
mert ez ronthatja a tapadást. Rázzuk fel a flakont legalább egy percen keresztül. 
Használjunk több vékony réteget, amíg elérjük a megfelelő tömítő hatást

Ha a repedés apró, akkor csak kevés termékre lesz szükség, de nagyobb rések esetén több 
réteget kell felvinni, amíg el nem tömíti teljesen a felületet

Várjunk 5 percet a rétegek között

Annyi réteget használjunk, ami teljesen elfedi a repedést. Ha a gumis festék megfolyik a 
felületen, az sem okoz problémát, ez nem befolyásolja a tömítő hatását

Átfesteni csak a teljes száradást követően lehet (a felületi száradás nem jelent teljes 
száradást)


