
CT 740 
VISAGE Fém hatású festék
Dekoratív, a fém megjelenését utánzó festék bel- és kültéri alkalmazásra 

JEllEmzôI

•   alacsony nedvességfelvétel 

•  az idôjárás hatásainak ellenáll

•  3 színben kapható

AlkAlmAzáSI TErülET
A külsô és belsô térben is alkalmazható Ceresit CT 740 
falfesték dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, 
betonszerkezetek és belsô falfelületek számára. 
Felhordható ásványi felületekre (beton, cement vakolat, 
mész-cement vakolat), valamint felújítható vele régi, sérült 
ásványi, akril, és szilikon-szilikát Ceresit vakolat is.
Egyaránt alkalmazható régi és új épületek falazatán, 
valamint a Ceresit Ceretherm Visage, polisztirol táblás 
homlokzati hôszigetelô rendszer (ETICS-THR) záró 
elemeként.
A CT 740-el festett felületek fém hatásúak, a festék 
alkalmazása különösen kisebb kiterjedésû, díszítô 
funkciójú részletek kialakítására javasolt.

A FElülET ElôkéSzíTéSE
A fogadó felület legyen sima, megfelelô szilárdságú, 
száraz por- és szennyezôdésmentes. Követelmény a 
fogadó felülettel szemben: 
-  betonfelület (legalább 28 napos korú), Ceresit Padlopon 
Univerzális alapozóval alapozva

-  cement- és mész-cement vakolat (14 napnál régebbi) 
Ceresit Padlopon Univerzális alapozóval alapozva

-  vékony ásványi- és ásványi-polimer vakolat  
(7 napnál régebbi), Ceresit Padlopon Univerzális 
alapozóval alapozva

-  vékony akril és szilikon-szilikát vakolatok (3 napnál 
régebbi)

-  gipsz kötôanyagú felület (kizárólag beltérben),  
nedvességtartalom <1%,Ceresit Padlopon Univerzális 
alapozóval kétszer alapozva

-  faforgács lap (min. rétegvastagság: 19 mm), szárazépítô 
elemek, gipszrost lapok (kizárólag beltérben), a gyártó 
elôírásainak megfelelôen rögzítve, Ceresit Padlopon 
Univerzális alapozóval alapozva

-  jól tapadó, megfelelô szilárdságú festékbevonatok 

A sérült felületeket elôször ki kell javítani. Hagyományos 
vakolatok és beton esetén ehhez megfelelô réskitöltô 
és glettanyagot kell használni. A hordozó felület 
szilárdságáról meg kell gyôzôdni, a málló, alacsony 
szilárdságú rétegeket, a rugalmas-, és mészfesték 
rétegeket, valamint tapéta és ragasztó maradványokat 
el kell távolítani.
Javasolt nagynyomású vizes tisztítás alkalmazása, ami 
után a felület száradását biztosítani kell.

FElhordáS
Felhordás elôtt a fóliát el kell távolítani, és az edény 
tartalmát alaposan fel kell keverni alacsony fordulatszámú 
(max. 600 ford./perc) elektromos kézi keverôgéppel. 
Felhordás közben, az anyagot idônként újra, rövid ideig 
fel kell keverni. 
A festéket legalább 2 rétegben kell felhordani, 4-6 óra 
száradási idô biztosításával a rétegek között.
A CT 740 felhordható ecsettel, hengerrel, vagy szórással.
Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok alkalmazását. 
A kivitelezést falsíkonként vagy egybefüggô felületenként 
egy munkamenetben kell elvégezni, megegyezô gyártási 
számú anyaggal, ill. a különbözô szériaszámú anyagot 
össze lehet önteni, majd felkeverni.
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A környezetet (ablak- és ajtótok, párkány, növényzet stb.) 
a lecsöppenô festéktôl fóliával védeni kell.
Az esetleges friss szennyezôdések, valamint a  felhordást 
követôen a szerszámokról a festék vízzel könnyen 
lemosható. 

FonToS TudnIVAlók
A festéket kizárólag +5 °C és +25 °C közötti környezeti 
és alapfelület hômérséklet esetén szabad felhordani 
(relatív páratartalom: < 80%). 
A festék eltávolíthatatlan foltosodást okozhat üveg, 
kerámia, fa, fém és kô felületén, ezért ezeket a felületeket 
védeni kell a festékkel való érintkezéstôl.
Ne végezzünk vakolást tûzô napsütésben, szeles és esôs 
idôben, a felületet óvjuk a gyors száradástól. (A teljes 
száradásig állványháló alkalmazása javasolt.) 
A termékhez ne keverjen más pigmenteket, 
adalékszereket, vagy kötôanyagokat!   

mûSzAkI AdATok
Összetétel:  Szintetikus kötôanyagot, ásványi 

adalékanyagot , pigmenteket 
tartalmazó vizes diszperzió. 

Sûrûség: kb. 1,35 kg/dm3

Alkalmazási hômérséklet: +5 °C - +25 °C

Esô ellen védeni kell: min. 24 óra 

Páraáteresztô képesség:  ≤ 0,15 m

Anyagszükséglet:   kb. 0,3 l/m2 2 rétegben (a felület 
simaságától és szívóképességétôl 
függôen)

Dörzsállóság:  ≥ 2000 ciklus

Nedvességfelvétel: a ≤ 0,1 (kg/m2 x h ½ )

pH:  kb. 8,0

A közölt mûszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett 
érvényesek, ettôl eltérô körülmények jelentôsen befolyásolhatják a száradási 
folyamatot.

kISzErEléS
 4 l-es mûanyag vödör.

TároláS
Száraz, hûvös, fagymentes helyen.

FElhASználhATó
Az elôírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGyéb InFormáCIók
A jelen mûszaki adatlapban említett egyéb termékeket 
a leírásukban foglaltaknak megfelelôen kell alkalmazni.
A vödörben lévô, még fel nem használt festéket zárjuk 
le mûanyag tetôvel és minél elôbb használjuk fel. 
Fagyveszélyes!
A Ceresit CT 740 vakolat csak a termékismertetôben 
feltüntetett területeken alkalmazható. A göngyöleget 
csak akkor tegyük a hulladékgyûjtôbe, ha az teljesen 
üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Rendelkezésre álló színek:

ÉME szám:
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926, 0630/919-2918

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Australia Silver Iceland Silver American Gold


