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Iszonyodik a sima falaktól? Unja a tapétákat?
Szeretné hangulatosabbá, barátságosabbá
tenni otthonát, vagy irodáját? Változtatna, de
még nem tudja hogyan? A magyar építőipar
piacán egyedülálló és újszerű beltéri, dekora-
tív, enyhén rusztikus felületképző díszítővako-
lata megoldás. A legmegfelelőbb, leggazdasá-
gosabb, legegészségesebb MEGOLDÁS! Az
ember életének több mint felét otthonában -
vagy a munkahelyén - tölti. Ezért fontos, hogy
olyan kellemes környezetben lakjunk - dolgoz-
zunk - ahol jól érezzük magunkat, illetve amely
tökéletesen megfelel igényeinknek és termé-
szetesen anyagi lehetőségeinknek, azaz költ-
ségkímélő. Vállalkozásunk kifejezetten beltéri
célra nyújt megoldás, saját gyártású terméké-
vel, mely a P&S Decor-Rustic díszítővakolat. A
termék előnye többek között összetétele, mely
természetes alapanyagú. A díszvakolat kötő-
anyaga nem cement és mész, nem műgyanta,
nem irritáló anyag, ezért a felhasználó szerve-
zetére nem ártalmas. Nagyon lényeges költ-
ségmegtakarítás, hogy a díszítővakolat felhor-
dása előtt nem szükséges glettelni a felületet,
ezért annak anyag- és munkadíját megspórolja
a megrendelő, ami beszámolva a P & S díszí-
tővakolat árába kb 60-65 % az anyag árának. A

Dekor-Rustic beltéri díszvakolat bármilyen fest-
hető falfelületre könnyen felhordható, legyen
az sártapasztás is (a por megkötése után),
meszelt felület, lakkozott vagy olajfesték réteg
(csiszolás, portalanítás után), illetve műanyag
festék. A kész felületkönnyen eltávolítható a fal-
ról, ezért különösebb nehézség nélkül változ-
tathatunk a helység hangulatán, ha kedvünk
úgy tartja. Kijelenthetjük, hogy a piacon fellel-
hető vakolatokat tekintve versenyképes a többi
díszvakolat árához képest. Általában az anyag,
és a felhordás ára 30-50%-kal alacsonyabb a
hasonló termékek beszerzési áránál. Kiváló
megoldás gipszkarton falakra és mennyeze-
tekre. Az összetételeknél nem szükséges a
többrétegű simítás, mivel a Dekor-Rustic belté-
ri díszvakolat tökéletesen elfedi ezeket. A fel-
hordás formáját tekintve kapart, dörzsölt, cup-
pantott mintázatokat alkothatunk, hasonlóan a
kültéri színező vakolatokhoz. Azzal a különb-
séggel, hogy azok a vakolat termékek drágáb-
bak kültéri felhasználhatóságukból eredően.
Gumihengerrel fakéreg utánzatot is ki lehet
alakítani, A kész felület később bármilyen fal-
festékkel színezhető, átfesthető. Techno-
lógiája nem bonyolult, hiszen az előre össze-
kevert száraz anyagot vaj sűrűségűre keverjük,
tíz-tizenöt perc várakozás után átkeverjük, és
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újabb öt perc várakozás után, glett vassal fel-
hordjuk a kívánt felületre, majd hungarocell
simítóval kialakítjuk a megfelelő struktúrát,
vagy gumihengerrel fakéreg utánzat mintát dol-
gozunk ki. A termék tíz év fejlesztés eredmé-
nye. Széles körben ismert, hogy az építőipar
rendkívül elterjedt módon használja a különbö-
ző betéri díszvakolatokat. a beltéri díszvakola-
tok nemcsak rendeltetésük szempontjából,
hanem felhasználásuk szerinti elnevezésük
alapján is sokfélék. Így például ismert a díszítő
jellegű folyékony tapéta, vagy a nemes vakolat.
Az építőipar történetét a mai napig végigkíséri
az a fajta kísérletezés és egyben fejlesztési
szándék, hogy a beltéri díszvakolat összetéte-
lében a keveréken belül az anyagok arányának
megválasztásával a lehető legjobb tulajdonsá-
gokat lehessen elérni. Olyan szempontoknak
kell megfelelnie, hogy minél jobban száradjon,
minél jobb legyen a légáteresztő képessége,
minél jobban tapadjon a falra, minél esztétiku-

sabb legyen, a későbbiek folyamán minél
könnyebben eltávolítható legyen, minél célsze-
rűbb és elterjedtebb legyen. Vállalkozásunk
számára az igazi ösztönző erőt a gazdaságos,
egyszerű, olcsó, környezetkímélő technológia
alkalmazása jelentette e termék kidolgozásá-
nál. A mai ismert díszvakolatok légáteresztő
képessége többnyire korlátozott, mivel első-
sorban kültéri falbevonat céljára találták fel
őket. A P&S Decor-Rustic beltéri díszítővakolat
megoldja a falak megfelelő szellőzését, amely
a belső falak természetes levegőzése szem-
pontjából nagyon fontos. Igen gyorsan változó
világunkban fel kell készülnünk arra, hogy a
legrövidebb időn belül újabb környezetet
teremtsünk magunknak. Abban az esetben, ha
megunjuk ezt a beltéri díszítővakolatot, azt a
falról a jelenleg létezőkhöz képest sokkal gyor-
sabban, úgynevezett áztatással és kaparással
rendkívül könnyen el lehet távolítani. Ez azt
jelenti, hogy ha egy egészen új vakolatot aka-
runk felvinni a falra, ez a meglevő beltéri dísz-
vakolatot minden különösebb nehézség - kala-
páccsal való ütlegelés- nélkül el tudjuk távolíta-
ni a falról, hogy újabb struktúrájú vakolatot
vihessünk fel az igénynek megfelelő felületre,
vagy hagyományos módon újítsuk fel a falfelü-
letet. A P&S Decor-Rustic beltéri díszítővakolat
felvihető gyengébb alapfelületre is pl: sárpuco-
lásra, meszelésre, illetve durvább felületre is
annak átdolgozása, átalakítása nélkül, és
ennek hatása egyáltalán nem érzékelhető a
szemlélő számára. Szakemberek számára köz-
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ismert, hogy pl. egy beltéri hagyományos fes-
tésű falra, komoly alapozás nélkül nem lehet
felhordani egy kültérre tervezett nemes vakola-
tot. A P&S díszítővakolat esetében azonban
elérhető, hogy úgy vigyük fel a komolyabb ala-
pozást nélkülözhető falfelületre, hogy az tartó-
san megálljon ott, ne váljon el, ne hulljon le.
Sőt sárpucolású falfelületen bizonyos alapozás
után felhordható, és megerősíti az amúgy is
gyenge pucolást. A tárolása miatt is előnyös
ugyanis a cement mint a legtöbb dísz- és
nemesvakolat egyik legfontosabb összetevője,
szavatossági ideje 6 hónap. Viszont az általunk
előállított díszítővakolat kötőanyaga más, ezért
por alakjában akár egy évig is tárolható.
Ugyanakkor vízzel bekevert állapotban is több
napig használható. Mivel kötőanyaga nem
hagyományos (cement vagy mész, illetve nem
műgyanta) ezért csak teljes száradás után köt
meg. Ez lehetővé teszi a kivitelezést már egy
személy számára is, és az anyag tökéletes

ö s s z e -
eresztését-
összedo l -
g o z á s á t .
Ezzel a
technológi-
ával a fal
nem tudja
g y o r s a n
elszívni a
vizet ezért
nem szük-
séges több
szakember
arra, hogy

a fal alsó és felső szintje egyszerre kerüljön
összedolgozásra.
Nem kell kaparni, vakarni, csiszolni a falat,
aztán 2-3-szor glettelni, azt ismét csiszolni,
porolni, piszkolni! A munkával feleannyi idő
alatt elkészülhetünk. Új építésnél, beltérben az
alapvakolat helyett, egyréteg P&S díszvakola-
tot glettvassal felhúzzuk a falra, aztán a máso-
dik réteg már a felületképzés. A második réte-
get szintén glettvassal felvisszük az első réteg-
re, azután azt elsimítva készen áll a festésre.
Így, mivel nem kell alapvakolatot felvinni, nem
kell annak kiszáradására várni, nem kell 2-3
szor glettelni, ezért a munka ideje kb. a negye-
dére rövidíthető, ezáltal a munka bekerülési
költsége minimum 50-60 %-ára csökkenthető!
Nagyon gazdaságos megoldás, mivel nem kell
2-3 évente ismételten a falakat lekaparni-csi-
szolni-2-3-szor glettelni, újból csiszolni-festeni,
hanem elegendő csak átfesteni a felületet és
kész a munka.,A  P&S  díszvakolat egy nagyon
szép enyhén rusztikus felületet biztosít hosszú
évekig (akár 20 évig is)!

Péter és Csaba Díszvakolat 
és Burkolóelem Gyártó Kft 

Seres Csaba Tel:06(66)633-715 
Mobil: (70/370-65-98) 

E-mail:serescsaba@citromail.hu
Internet: www.decor-rustic.shp.hu
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Kedves Olvasó! 
Ha körbetekint a környezetében bizonyára Ön is
legalább 3 típusú sarkot lát. Külsőt, belsőt, 90
fokost, vagy tetszőleges szögűt - nagy eséllyel
repedtet, sérültet vagy szilikontól elszíneződöttet.
Amennyiben Önnél nem ez a helyzet, akkor Ön
a szerencsés kevesek közé tartozik! 
De miért repednek, sérülnek a sarkok? - Mozog
az épület, rosszul dolgozott a gipszkartonos,
vagy a festő... számos okot kereshetnénk, de
nem ez a célunk. A megoldást keressük.
Először is tekintsük át gyorsan miért is repednek
a sarkok, milyen megoldások születtek eddig, és
miért  nem váltak be igazán!
A külső sarkokkal egyszerű a helyzet. Sérülnek,
mert leverik őket - ez ellen nincs mit tenni - de a
károk a különböző élvédők által nagymértékben
csökkenthetők vagy akár megelőzhetőek, ami
jótékony hatással van a javítási költségekre is! 
A különböző lyuggatott élvédők – alumínium,
acél vagy műanyag - és a hagyományos por
alakú glettek alkalmazása csak olaj a tűzre. Az
ilyen élvédők lyuggatása a mechanikus rögzítést
szolgálja. Erre azért van szükség, mert a hagyo-
mányos glettanyagok egy kémiai folyamat során
megkötnek, így hozva létre a képlékeny állapot-
ból szilárdat. Ez a kötés rögzíti ezeket az élvédő-
ket.  Viszont fizikai behatás esetén ezek a köté-
sek üvegszerűen, rugalmatlanul törnek, és nehe-
zen javítható repedéseket eredményeznek.
A belső sarkok kialakítása kivitelezői oldalról egy-
szerűbbnek tűnhet, de mégis itt találjuk a legtöbb
problémát. Számos megoldás született ezek
kiküszöbölésére, de a legkézenfekvőbb működő
módszert a festők nem szívesen alkalmazzák. A
javasolt papírbandázs, vagy papír alapú belső
élvédők helyett rácsos szalagot ragasztanak, szi-
likonoznak, vagy igyekeznek egy holkerrel elrej-
teni a repedést.

Mi hát a teendő? 
Ha megnézzük a papíros élvédők és a ragasztót
tartalmazó glettanyagok működését a válasz
elég egyértelmű. A papír bevonatos élvédők

papír anyagát a
ragasztós glett-
anyag átitatja, majd
a száradás során
teljes felületén rög-
zíti a gipszkarton-
hoz, vagy a glettelt
falfelülethez. A szá-
radás során a papír
és a glett együtt
száradnak, nem képezve gyűrődéseket, vagy
ráncokat. A száradás során a papír kisimul. 
Fizikai behatás esetén a külső sarok csak kis
helyen deformálódik, a glett rugalmassága és az
élvédő szoros rögzítése miatt a repedés nem
képes nagy felületen károkat okozni.
A papír alapú élvédőkkel nyílegyenes belső sar-
kok alakíthatók ki, amelyek – extrém szerkezet-
mozgásoktól eltekintve - sohasem repednek el.
Cégünk az L.E.S. Europe Kft. elkötelezett a
működő megoldások iránt. 
Élvédelmi technológiánk a világszerte kedvelt
amerikai Sheetrock glettanyagok, papírbevona-
tos acél Sheetrock élvédők és az élvédőspecia-
lista StraitFlex papír-üvegszál kompozit élvédőire
épül, melyekre az Egyesült Államokban egyedül-
álló módon mindkét gyártó élettartam garanciát
vállal.

Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklő-
dését keresse képviselőnket az alábbi elérhe-

tőségeinken! 

1097 Budapest,
Gubacsi út 24. D/5.
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