
Leírás: A Supralux Fadekor vékonyrétegû falazúr
vizes alapozója
Felhasználási területek: Idôjárási igénybevé-
telnek kitett, natúr, kezeletlen fafelületek, elsôsorban
faházak, oromzat és ereszalja deszka alapozására
alkalmas. 
Felületek: Kültéri fafelületek
Tulajdonságok: Mélyen behatol a fa pórusaiba
és jól tapadó hidat képezve fokozza a falazúr tapa-
dását a fához. Védi a fát farontó gombákkal, kék
elszínezôdést okozó gombákkal és rovarkártevôk-
kel szemben.

Mûszaki információk

Felépítés:

mûgyanta alapú, levegôn száradó, vizes
Sûrûség, g/liter: 1000

Gyakorlati információk

Kiszerelés: 0.75 l és 2.5 liter
Tárolás: +5 és +25 oC közötti hômérsékleten, fe-
dett, közvetlen napfénytôl és sugárzó hôtôl védett
helyiségben az MSZ 13910 szerint. 
A termék fagyveszélyes!
Felhordási módok:

ecsetelés; szórással felhordani tilos!
Ecset tisztítása:

a munkaeszközök frissen csapvízzel tisztíthatók
Hígítás: nem szükséges
Kiadósság: gyalult fánál: 8-10 m2/liter egy réteg-
ben durva fûrészelt fánál: 4-6 m2/liter egy rétegben
Száradási idô 20 0C-on: kb. 2 óra
Átfesthetôség 20 0C-on: kb. 2 óra elteltével
Minôségmegôrzési idô: 24 hónap
Tûzveszélyességi fokozat: Nem tûzveszé-
lyes! 

FADEKOR ALAPOZÓ



Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 
A kezelendô felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés és korha-
dásmentes legyen. Új deszka esetén nem követelmény a felület tökéle-
tes simasága, mert ez a védôhatást rontja. Durva fûrészelt faáru bevo-
nására alkalmas. A sérült, elöregedett falazúrt vagy szürkére erodáló-
dott fafelületet drótkefével vagy durva csiszolóvászonnal távolítsuk el,
míg ép fafelülethez nem érünk.
Élelmiszeripari és vendéglátó üzemekben való kültéri felhasználása
nem kifogásolható. 
Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszer-
kezeteinek, valamint élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintke-
zô faanyagok védôkezeléséhez.

A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat
jelenlegi legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen
nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat.
Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegûeknek tekintendôk!

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf.135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanusította az ISO 9001 szerint

Javasolt bevonatrendszer:

Felület Beeresztés, alapozás Festés

Fa és készítményei

Kültéri fa Supralux Fadekor vizes Supralux Fadekor színes

alapozó: több rétegben, a falazúr: 2-3 rétegben

fafelület telítéséig

Beltéri fa Hígított Supralux Fadekor 1-2 x Supralux Fadekor

1 x Supralux Fadekor színtelen


