
Supralux Vizes Tapasz 

 
Leírás 
Vizes diszperziós késtapasz  
Felületek 
Fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.  
Tulajdonságok 

• könnyen csiszolható 
• szürkésfehér 
• nem sárgul 
• gyorsan szárad 

Gyakorlati információk 

Felépítés: 
vizes diszperziós 
kötıanyag bázisú, idıjárásálló pigmenteket/ töltıanyagokat és speciális adalékokat tartalmaz. 
Sőrőség, g/liter: 
1730-1820 
Kiszerelés: 
1kg, 5kg 
Tárolás: 
+5 és +30°C közötti hımérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytıl és sugárzó hıtıl védett 
helyiségbenaz MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! 
Színválaszték: 
szürkés fehér 
Felhordási módok: 
kittkés (spakli) 
Hígítás, eszközök tisztítása: 
csapvízzel, általában nem kell hígítani 
Kiadósság: 
2-3 m2/liter, a felület minıségétıl függıen 
Száradási idı: 
Száraz: 
20°C-on kb. 2 óra 
Csiszolható: 
2-3 óra után 
Átfesthetı: 
Teljes száradás után. Ha az oldószeres festék szétfut a tapaszolt felületen, az annak a jele, 
hogy a tapasz még nem száradt meg kellıen. 



Átvonható: 
vizes és oldószeres alapozó festékkel vagy zománcfestékkel 
Minıségmegırzési idı: 
elıírásszerő tárolás esetén 12 hónap 
Tőzveszélyességi fokozat: 
Nem tőzveszélyes. 

Felhasználási útmutató 

Felületelıkészítés, felhordás 
A fafelületeket csiszoljuk, portalanítjuk, a fa pórusait alapozással tömítjük. A kitt felhordása 
fára, hígítatlanul, kittkéssel történik, maximum fél mm-es rétegvastagságban. A 
rétegvastagságtól függıen néhány óra, de maximum 4 óra után csiszolható és átvonható. 
Vizes csiszolás esetén meg kell várni a felület száradását. A megszáradt kitt tömör, vízálló, 
kemény és rugalmassága is megfelelı. A megszáradt kitt már csak oldószerrel, pl.: Supralux 
H-400 észter hígítóval távolítható el.  
Javasolt bevonatrendszerek 

Még nem festett, új fafelületekre:  
A még festetlen gyalult, csiszolt és légszáraz, esetleg elızetesen pórustömített/alapozott 
fafelületen a felületi egyenetlenségeket Supralux vizes tapasszal simítjuk. Az igényektıl 
függıen egy vagy több rétegben hordható fel. Egy réteg vastagsága max. 0,5 mm lehet, a 
rétegek között kb. 4 óra száradási idıt kell biztosítani, csiszolás és portalanítás 
közbeiktatásával. Az utolsó réteg csiszolása és portalanítása után oldószeres vagy vizes 
közbensı alapozófestékekkel és/vagy átvonó zománcfestékekkel is átvonható. 

A fafelület esetleges alapozása, pórustömítése: 
Supralux vizes alapozó vagy Supralux alapozó 
Glettelés + esetleges ismételt alapozás: 
Supralux vizes tapasz 
Supralux vizes alapozó vagy Supralux alapozó 
Festés: 
2x Supralux Durol Akva 
vagy Supralux Astralin Master 

Korábban már festett fafelületek felújító festése:  
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A 
repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet 
folttapaszolással (Supralux vizes tapasz), szükség esetén közbensı alapozással kell kijavítani, 
majd 1-2 réteg átvonó zománcfestékkel átfesteni. 

 


