
 

Protektor beltéri kerámiafesték – harmatpont kialakulásának vizsgálata - 
penészesedés 

 
Protektor beltéri hőszigetelő falfesték – Harmatpont vizsgálat  
 
A Protektor beltéri bevonat mikroszkopikus méretű, apró belül üreges kerámia gömböcskék 
millióiból áll, amelyek egy kiváló minőségű kötőanyagba egyenletesen vannak beágyazva.  
 
A Protektor beltéri falfesték nagy belső felületének köszönhetően, nedvességet tud tárolni, és 
így képes szabályozza a helyiség páratartalmára. A membrán úgy van kialakítva, hogy 50-55 
%-os optimális páratartalmat biztosítson az épületben. Ez a nedvesség-szabályozóhatás a 
Protektor beltéri bevonatot kiválóan alkalmassá teszi magas páratartalmú helyiségekben 
történő alkalmazásra, például pincék, konyhák, fürdőszobák, zuhanyzók és szaunák esetében. 
A bevonat csökkenti a penészgombák kialakulásának veszélyét. 
 
Allergiások és asztmások számára a Protektor beltéri hőszigetelő festék különösen alkalmas, 
mivel nem bocsát ki egészségre ártalmas, és allergiát kiváltó gázokat, és a helyiség klímáját is 
kedvezően befolyásolja. Nem tartalmaz oldószereket. E miatt nem érezni a friss festés 
jellegzetes szagát.  
 

 
 

1. A teremhőmérséklet változása 
2. A fal felületi hőmérsékletének változása a Protektorral festett falaknál 
3. A fal felületi hőmérsékletének változása a Latex festékkel festett falaknál  
4. Kondenzációs hőmérséklet a belső léghőmérséklet függvényében, 75% relatív 

páratartalomnál 
5. Hőmérsékletváltozás a falazatban 5cm-el a falfelszín alatt 

 



 

Az ábra jól mutatja, hogy a Protektor kerámiafesték a fal felületi hőmérsékletét stabilan és 
magasabban tartja, mint a kondenzációs pont. A kondenzáció lehetősége a Latex festésnél 
jóval magasabb. A kondenzáció kialakulása vörössel van jelölve.  

 
Protektor beltéri hőszigetelő falfesték – hőhíd vizsgálat 
 

 

 

A felső képen látható egy hő hidas sarok, ahol a páralecsapódás miatt penészesedés alakult ki. 
A hő kamerás felvételen jól látható a sarok igen alacsony hőmérséklete.  
Az alsó kép Protektor hőszigetelő festékkel történt festés után készült. Jól látható a fal felületi 
hőmérsékletének egyenletessége, a sarokban is lényegesen magasabb a hőmérséklet, mint 
korábban. Nincs páralecsapódás, és penészesedés sem.  
 
A kerámia-gömböcskék a meleget nem csak a falon oszlatják el, hanem kellemes hősugárzást 
is eredményeznek. A hősugarak energiájukat közvetlenül a testnek adják le a helyiségben, a 
levegő felmelegítésének közbeiktatása nélkül (cserépkályhahatás). Ezért egy „sugárzó fűtés“ 
esetén a kellemes hőmérséklet eléréséhez, jelentősen kevesebb energiára van szükség. Egy 
kályha pontszerű hősugárzásával ellentétben a meleg egy Protektor beltéri festékkel kezelt 
helyiségben minden falról azonos mértékben terjed szét a helyiségben. Már alacsony szobai 
hőmérsékleten is kellemesen érezhetjük magunkat. A reflektáló hatás miatt akár 25-30%-kal 
is csökkenthetjük fűtési költségeinket*. (*Mérésekkel igazolt  adat.) 


