
Leírás: Vastagrétegû bevonó lazúr
Felhasználási területek: A színtelen változat
csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok
kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak,
de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a
színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazha-
tó játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takar-
mánnyal közvetlenül érintkezô faanyagok bevoná-
sára. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkezô fafelüle-
tek esetén nem biztosít kielégítô védelmet.
Felületek: Kezeletlen és korábban impregnált fa-
tárgyak (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)
Tulajdonságok: Könnyen ecsetelhetô. A kültéri
változatok védik a fát gombásodás és a nap UV su-
gárzása ellen. Impregnálja a fát. Függôleges felü-
letre is vastagon megfolyásmentesen hordható fel.
A fa rajzolata a bevonás után is látható, patinás,
nemesfa jellegû hatás érhetô el

Mûszaki információk:
Felépítés: Uretánalkid mûgyanta alapú, idôjárás-
álló pigmenteket tartalmaz, levegôn száradó,
oldószeres
Sûrûség, g/liter: 890-950, színtôl függôen

Gyakorlati információk:
Kiszerelés: 0,75;  2,5 liter
Minôségmegôrzési idô: 24 hónap, az MSZ
13910 szerint +5 és +25 °C között
Színválaszték: színtelen, világostölgy, teak, dió,
paliszander, középtölgy, fenyô, angolvörös, pati-
nafehér
Színezés: A színek egymással tetszôleges arány-
ban keverhetôk
Fényesség: Selyemfényû
Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés
Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító
Kiadósság: 12-15 m2/l, függ a felület minôségé-
tôl és a felhordás módjától, faanyagvédelmi szem-
pontból min 200 g/m2 hígítatlan mennyiség felhor-
dása szükséges, ez a mennyiség az elôkészített fe-
lületre 3 réteg felhordásával biztosítható.
Száradási idô:

porszáraz: 20 °C-on max. 5 óra
száraz: 20 °C-on max. 24 óra

Átfesthetô: 24 óra után
Tûzveszélyességi fokozat: II. Használata so-
rán a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

FALAZÚR



Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 

A fafelületnek teljesen légszáraznak és tisztának (olaj- zsír-, pormentes-

nek) kell lenni, az esetleges gyantakiválásokat Supralux Gemini észter

hígítóval távolítsuk el! Az alapozót (erôsen meghígított Supralux Falazúr

vagy Sadolin Base) a fafelületre   ecsettel kell felhordani olyan mennyi-

ségben, amely a fa rostjai közé fel tud szívódni. A fa felületétôl függô-

en egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni a teljes telítésig. (Pu-

hafák, fûrészáruk esetén több, keményfák, gyalult felületek esetén keve-

sebb anyagra van szükség.) A beeresztett felületek, illetve a falazúr át-

festése ecseteléssel vagy hengerléssel legalább 24 órás száradás után

végezhetô. Az ecseteléssel való mázolást a fa erezetének irányában

kell befejezni. Figyelem! A termék gyenge méreg, ezért szórással nem

hordható fel. Festés elôtt a sûrûn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell

keverni.

* Kültérben legalább 0,1 mm-es száraz bevonatvastagság szükséges.

Megfelelô, gondos kivitelezés esetén 5-7 év élettartam is elérhetô, ezt

követôen felújító festés szükséges.

A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat
jelenleg legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen
nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat.
Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegûnek 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 bevonatrendszerek:

Felület Beeresztés, alapozás Festés

Kültéri fa* Sadolin base 2-3 x Supralux Falazúr

Bel- és kültéri fa Hígított Supralux Falazúr 2 x Supralux Falazúr


