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Kültéri falazúr

Termékleírás Áttetsző színes ill. színtelen lazúr tartós nyíltpórusú fakezeléshez kültérben. Jó 
beszívódási képességgel rendelkezik és kitűnő víz- és időjárásálló. Rugalmas felületet 
képez, nem pereg és emiatt könnyen felújítható. Szakszerű felhasználás esetén jó 
UV-védelmet nyújt. A színtelen mindazonáltal csak korlátozott UV-védelmet nyújt és 
ezáltal csak (régi jól pigmentált festékréteg), ablak és bejárati ajtó beltéri része valamint 
közvetlen napsugárzásnak ki nem tett kültéri felületek felújítására alkalmas.

Felhasználási terület Kemény- és puhafák kültéri felületkezeléséhez (pl. készházak, falburkolatok, 
gyermekjátékok, és faházak), faablakokhoz, faajtókhoz, kül- és beltérben. Gyermekjátékra 
alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel Kötőanyag: ricinusolaj párlat, lenolaj, tungfaolaj és modifikált-kolofónium 
Oldószer: citrusterpén 
Pigmentek: föld- és ásványi pigmentek 
Segédanyagok: kovasav, szójalecitin, ólom-és báriummentes szárítóadalék

Szín színtelen 0441, fenyő 0442, mogyoró 0445, paliszander 0446, világos tölgy 0438

Tárolás Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

Kiszerelés 0,75 l.; 2,5 l.; 10 l. (színtől függően)

Veszélyesség B osztály, gyúlékony. 

Műszaki adatok

Specifikus súly ca. 0,91-0,95 g/ml (színtől függően)

Viszkozitás ca. 23 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspont ca. 46 °C

Felhasználás 75-90 ml/m2 rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének 
függvényében.

Száradási idő 20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porszáraz, újrafesthető 12-24 óra múlva.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek Fa

Felületi kívánalmak Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás Az falazúrt ecsettel vagy szórással vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani. 
Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.

Hígítás Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.

Előkezelés Gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel átdörzsölni. A gyantahólyagokat adott 
esetben kiszúrni vagy kiégetni. Az erősen nedvszívó felületeket biopin impregnáló 
olajjal alapozni. Ajtó és ablak esetében, amelyek nincsenek kékülés ellen impregnálva 
(fát elszínező gombák) de kívánt a kültéri kékesedés elleni védelem akkor előkezelni 
bármilyen kereskedelemben kapható kékesedés elleni szerrel.

Rétegek 2 réteg falazúr, UV-sugárzásnak és időjárási viszontakságoknak fokozottan kitett 
helyeken 3 réteg ablak és ajtólazúr.

Felújítás A régi festést átvizsgálni és a rosszul tapadó ill. a lepattogzott helyeken az alapig 
eltávolítani. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni, 
adott esetben gyengén átcsiszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg falazúrt 
felvinni.

Szerszámtisztítás biopin oldószerrel. 

Article No. 04

Általános termékleírás



Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein 
nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie 
annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.
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Biztonsági intézkedések A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás 
reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén 
bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni! A száradó olajok bizonyos 
körülmények között öngyulladóak, ezért aa falazúrral szennyezett rongyokat nem 
összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor 
a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a 
csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

Hulladékkezelés A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, 
talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres 
fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.


