
             Mi a                 Művészfesték? 

A SziloKing egy világújdonságnak számító különlegesen tartós, szilikon alapú művészfesték. 

Ha századokkal ezelőtt ismerték volna a szilikon művészfestéket, akkor ma nem kellene attól tar-
tanunk, hogy a világ festőművészeinek kiváló alkotásait nem tudjuk majd sokáig csodálni a maguk 
eredetiségében, pompázó színeiben. Alkotók, műgyűjtők félelme, hogy egyszer csak elkezd sötéted-
ni, repedezni, hámlani a nagy munkával készített vagy drága pénzen vásárolt festmény. Ennek oka, 
hogy a leggyakoribb hagyományos művészfesték kötőanyaga növényi olaj, amely a levegő nedvessé-
gének hatására duzzad, a száraz levegőn zsugorodik, és folyamatosan oxidálódik, így lassan jöhet is 
a restaurátor. A felsorolt hátrányok kiküszöbölésére dolgozta ki a SziloKing művészfestéket Dr. Nagy 
József, a hazai szilikon ipar megteremtője, Kossuth- és Eötvös-díjas professzor és Dr. Kesztyűs  
Ferenc, háromszoros nemzetközi ezüstérmes grafikus- és festőművész. Hitelességét és létjogosultsá-
gát a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett műszaki és tudományos vizsgálatok igazolták.

A SziloKing használható az épületek külső-belső falára (nemes vakolatra), papírra, fémre, fára, 
üvegre, üvegvászonra, mázatlan kerámiára, alapozatlan festővászonra, farostlemezre, textíliára és 
bőrre. Külső, időjárásnak kitett, szilikonnal felületkezelt falfelületekre is alkalmazhatjuk a festéket. 
Általában hasznos a tapadás javítására egy réteg katalizátorral alapozni. A SziloKing felvitele köny-
nyű és egyszerű, mint egy olajfestéké, de rögzítő kezelés szükséges, mert e nélkül a festék sohasem 
köt meg. A Szilofix egy katalizáló hatású folyékony térhálósító anyag, amely szilikongumivá alakítja 
a festéket. Terpentinre érzékenyeknek nagy előny, hogy a SziloKing szag-talan, csak a fixálást kell 
szellőztetés közben végezni. A katalizátor festés közben is belekeverhető a festékbe, de egyszerűbb, 
ha lakkszóró fúvóka vagy szórópisztoly segítségével Szilofix katalizátor-ral fújuk be a már megfestett 
képet. Ilyenkor másnap még egyszer átkenjük ecsettel a festményt.

A SziloKinget éppúgy használhatjuk akvarellszerűen, olaj- vagy akrilfestékként, lazú ro  san, 
pasztó zu san vagy vastag, úgynevezett háromdimenziós felrakással – ecsettel, spakli val, festőkéssel, 
festőpipával, ronggyal, szivaccsal – kinek mi tetszik. A szilikonfesték nem keverhető más művész-
festékekkel, de a megkötött szilikonkép tovább festhető SziloKinggel.

A SziloKing szilikon művészfesték gyártását és forgalmazását a Pannoncolor Kft. már megkezd-
te. A Panno’olaj művészfesték ismert színárnyalatait használjuk a SziloKing szilikonfesték csa-
ládban is. A színskála bővítése folyamatos, 22 és 38 ml-es tubusokban forgalmazzuk. A SziloFix 
katalizátor jelenleg üveges kiszerelésben kapható. A szilikon művészfesték család tagja lesz még 
a SziloKing-Lakk festménylakk, a SziloKing-Medium festőszer és a SziloKing-Primer alapozó.

További információk:
Dr. Nagy József professzor (szakmai elmélet és gyakorlat)
E-mail:  nagy@mail.bme.hu

Dr. Kesztyűs Ferenc festőművész (képzőművészeti alkalmazástechnika) 
Hungary, 1070 Budapest, Damjanich u. 26/A.
Tel/fax: +36 1 342-1210 
E-mail:  kesztyusferenc@kesztyusferenc.hu           Honlap:  www.kesztyusferenc.hu

Dr. Balásy István okl. vegyészmérnök, műszaki doktor, ügyv. ig. (gyártás, kereskedelem)
Pannoncolor Művészeti Szakáruház és Művészfesték-gyártó Kft.
Hungary, 1107 Budapest, Barabás u. 6. 
Tel: +36 1 262-9359      Fax:  +36 1 260-0450
E-mail:  info@pannoncolor.hu           Honlap:  www.pannoncolor.hu
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