
Ez a mûszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok 
sokszínûségére, a felhasználó nem menthetô fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány 
elveszti érvényességét.

Alkalmazás:
Díszítô lazúr rétegfelhordáshoz belsô 
és külsô felületeken. Alkalmas sima 
alapozáson, szerkezeti vakolato-
kon, valamint PII és PIII csoporthoz 
tartozó habarcsból készült vakola-
tokhoz és betonhoz. Belsô felületen 
ezenfelül dekoratív kialakításhoz 
szálkás felületû tapétákhoz és üveg-
szövetekhez

Tulajdonságok:
Idôjárás-álló a VOB szerint
Víztaszító
Jó diffúziós képességû
Magas tapadó szilárdság
Vízzel hígítható, környezetkímélô és 
gyenge szagú.

Kötôanyag:
Mûanyag diszperzió a DIN 55 945 
szerint

Fényességi fok:
Fényes

Szín: Áttetszô
Színezhetô Alpinacolorral vagy 
AVA-Amphibolin színezôfestékkel és 
árnyaló festékkel.

Tárolás:
Hûvös, fagymentes helyen tárolan-
dó. Felbontott göngyöleget jól le 
kell zárni.

Figyelem!
Gyermekek elôl el kell zárni. Ha 
szemmel érintkezésbe kerül, víz-
zel azonnal alaposan ki kell öblíteni. 
Nem szabad természetes vizekbe 
engedni.
Közelebbi adatok: lásd a biztonsági 
adatlapokat

Hulladék elhelyezés:
Csak olyan göngyöleg forgatható 
vissza, amelybôl a maradék anyagot 
kiürítették. Beszáradt anyagmara-
dékot a Nr. 91206 sz. hulladékkulcs 
(építési hely hulladéka) szerint, 
illetôleg a Nr.55513 sz. hulladékkulcs 
(öreg festékek, megkeményedve) 
szerint vagy házi hulladékként kell 
eltávolítani.

Festékek és lakkok termék-kódja:
M-DF02

Kiegészítô alapanyagok:
Perlatec arany / Perlatec ezüst
Gyöngyfényû pigment belsô térhez. 
Attraktív felületek eléréséhez.

Kiszerelés:
Deco-Lasur fényes: 5 liter
Perlatec arany és ezüst: 100 g.

A rétegek felépítése

Közbensô rétegfelhordás
Belsô térben Indeko-tex-szel. Külsô 
térben Amphibolin 2000-rel.

Záróréteg-felhordás:
1 – 3 lazúrfelhordás fényes Deco-
Lasur-ral, árnyalás Alpinacolorral 
vagy AVA-Amphibolin teljes tónusú 
és árnyaló festékkel.
A feldolgozási konzisztencia beállí-
tásához a fényes Deco-Lasurt max. 
30 % CapaSol-lal lehet hígítani. A 
CapaSol hozzáadása függ a lazúr 
megkívánt szín-intenzitásától.
Fényes gyöngy-hatás eléréséhez 
a megkívánt fényes gyöngyhatás 
szerint 3 – 7 % Perlatec aranyat vagy 
ezüstöt lehet hozzáadni.

A Perlatec aranyat és ezüstöt egyen-
letesen bele kell keverni a Deco-
Lasurba.

Felhordás:
A fényes Deco-Lasur felhordásához 
alkalmasak a bedolgozott festôkefék, 
„bökdösô” ecset, természetes szi-
vacs vagy rongyok. A megválasztás 
függ a kívánt lakkozási technikától.

Szerszámok tisztítása:
Használat után vízzel, esetleg öblítô 
szer hozzáadásával.

Felhasználás:
Kb 80 – 100 ml/m2 egy réteghez. 
Az alapozás szívóképességétôl és 
szerkezetétôl függôen nôhet ez a 
felhasználás. Ezen felhasználási 
számok esetén irányértékekrôl van 
szó. Az egzakt felhasználást próba-
rétegfelhordással közvetlenül az 
objektumnál kell meghatározni.
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Deco-Lasur glänzend
Feldolgozásra kész lazúr festék diszperziós bázison
külsô és belsô használatra

Feldolgozás

Termékleírás
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Alsó hômérsékleti határ a feldol-
gozásnál:
+5 oC a környezô levegôre és az 
alapozásra.

Száradási idô:
Esetenként a lazúrtechnika szerint 
nedves-a-nedvesre kell dolgozni 
vagy az egyes rétegfelhordások 
között 12 óra száradási idôt be kell 
tartani. Hûvös és nedves idôjárás 
esetén megfelelôen hosszabb szára-
dási idôk adódnak.
Figyelem!
Nem alkalmazható vízszintes felülete-
ken víz-terheléssel.

Összeegyeztethetôség más réteg-
alkotó anyagokkal:
Hogy a speciális tulajdonságokat 
megtartsuk, a fényes Deco-Lasurt 
más rétegalkotó anyagokkal nem 
szabad elkeverni.

Az alapoknak szennyezôdéstôl, el-
választó anyagoktól menteseknek és 
száraznak kell lenniük
VOB, C rész, DIN 18 363, 3. fejezet 
elôírásait be kell tartani.

Az alapozás elôkészítésének módja 
függ a meglevô alaptól és annak álla-
potától. Ezért figyelembe kell venni az 
Indeco-tex, illetôleg Amphibolin 2000 
megfelelô Mûszaki Információit.

Mûszaki tanácsadás
Minden, a gyakorlatban elôforduló 
alapozás és azok mázolástechnikai 
kezelése nem tárgyalható ebben a 
brosúrában.
Ha olyan alapozásokat kell meg-
munkálni, amelyek ebben a Mûszaki 
információban nincsenek felsorolva, 
szükséges, hogy azt velünk vagy 
külsô mûszaki munkatársainkkal 
megbeszéljék. 
Szívesen adunk Önöknek részletes, 
és a tárgyra vonatkozó tanácsot.

Alkalmas alapok
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