
InterTOP 
matt színes beltéri diszperziós falfesték 

• kiváló fedőképességű

• színezhető (inspiration, és selection)

• 2 rétegű (2 rétegben 140-200ml/m2)

• 15 literes vödörben (150-210m2/vödör/réteg)  

• 5 literes vödörben is (50-70m2/vödör/réteg)

• ecsetelhető, hengerelhető, szórható

Beltéri felhasználásra szánt, kiváló fedőképességű, kétrétegű, 
matt, diszperziós falfesték. Keverőgépen a kültéri inspiration 
színkártya összes színében, és a kifejezetten beltéri igényekre 
készült selection színkártya további 477 színében kikeverhető, 
rendelhető. A kialakítható hangulatoknak csak a képzelet szab 
határt. Élénk, ragyogó színekben is kiváló homogén felületet 
ad, könnyen felhordható, gyorsan szárad. 

www.lb-knauf.hu • www.epitomegoldasok.hu
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu 

InterTOP    
Színes beltéri falfesték

www.lb-knauf.hu • epitomegoldasok.hu

A szürkét szokás a színek hiányaként is definiálni. Ez rész-
ben igaz csak, hiszen segítségével, akár kiegészítőként 
trendi, igazán modern megoldások alakíthatók ki. Számta-
lan árnyalata létezik a színkártya ezek közül válogat ki 
néhányat a teljesen színtelentől az enyhén színezettig.

A kiadványban található néhány példán túl számos inspiráló 
belső teret és azok kialakításához szükséges színezési 
elveket találhat a www.lb-knauf.hu/selection oldalon.

*A színeket három fő tulajdonságuk alapján szokás rendszerezni. A szín-

ezet mutatja meg, hogy egy szín milyen (pl. kék, sárga, vörös stb…) 

Egy színezeten belül számos további árnyalatot különböztethetünk meg 

annak világossága vagy telítettsége (színtartalma, élénksége) alapján. A 

selection kártya alapvetően ezt a logikát követi.

További részletek: 
www.lb-knauf.hu/belterifestek 
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InterTOP 
Matt színes beltéri diszperziós falfesték 

Az InterTOP színes matt diszperziós falfesték segítségével bármi-
lyen hangulat létrehozható. Ismert tény, hogy a minket körülvevő 
felületek tulajdonságai - de leginkább annak színei - rendkívül 
nagy hatással vannak hangulatunkra, közérzetünkre. 

Tudhatjuk, hogy az intenzív színek serkentőleg hatnak a vérke- 
ringére, ezért azokat (például a vöröset) kifejezetten inspiratív  
környezet kialakítására, irodai brain-storming terek, szórakozó- 
helyek színezésekor alkalmazzák. 

Kis felületen használva azonban rendkívül jó kiegészítője lehet 
egy tudatosan megtervezett belső lakószobának, nappali helyi- 
ségnek is. 

A zöldek üdeséget, frissességet „sugároznak”, a halvány szürkés- 
kékekkel növelhetők a terek, felfelé világosítva szabadabb 
érzések válthatók ki. 

Természetesen az összes színnek vannak mérhető, és kevésbé 
mérhető, de észlelhető hatásai, melyekről a www.lb-knauf.hu/
selection oldalon tájékozódhat.

                Színkártya
A harmonikus választás

A selection színkártya rendkívül sok újítást rejt, melyek mind a 
megfelelő szín kiválasztását segítik. 

A kártya elején találhatók a „CREAM selection” színárnyalatok, 
mely válogatás a teljes színkör halványabb krémes színű árny-
alatait tartalmazza. Fehér falak helyett, vagy azok megfelelő 
kiegészítéseként nyugodt, visszafogott hangulatok hozhatók lé-
tre. Az árnyalatok jobb alsó sarkában található „színezet” *csil-
lagozás* kód segítségével, a megfelelő színtervezési alapelvek 
figyelembe vételével a színkártya többi részéről további harmo-
nizáló árnyalatok választhatók.

A színkártya további részén a monokróm (egyszínű) 
színharmóniák kialakításához használható ajánlott színsorok 
találhatók. Egy oldalon ugyanazon „színezetnek” *csilalgozás* 
különböző kevésbé élénk, és világosabb árnyalatai helyezkednek 
el. A színkörön való elhelyezkedésük sorrendjében a színsorok 
a következők: „EARTH line” – földszínek, „RUSTY line” – vöröses 
árnyalatok, „BLUE line” kékek, „GREEN line” – zöldek.

A színsorok után egy újabb válogatás „INTENSE selection” követ-
kezik a különféle színezetek közül a legélénkebb, legintenzívebb 
árnyalatok szerepelnek a színkörön való megjelenésük 
sorrendjében. A segítségükkel kialakítható belső hangulatoknak 
csak a képzelet szab határt. Kisebb felületeken egy-egy fal szín-
ezése esetén akár lakószobák, konyhák, étkezők modern, bátrabb 
színezése válik lehetővé.
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