
 

Boróka fabevonó lazúr 

  
Vízzel hígítható vastaglazúr. Bevonata dekoratív, fényes, az idıjárásnak, UV-
sugárzásnak kiválóan ellenáll. A fa természetes légzését nem gátolja, 
szerkezetét nem fedi el, tartós védelmet biztosít. Magyar Termék Nagydíj 2006 
díjazott termék. 

  
Alkalmazási terület: 
Kül- és beltéri fafelületek -pl. pergola, kerítés, faburkolatok, lépcsok, ajtók, 
ablakok -védelmére, díszíto festésére alkalmas. Kültéren a fa megfelelo 
védelmét a Boróka fakonzerváló alapozó biztosítja, melyet kültéri festésnél 
feltétlenül alkalmazni kell. 

  
Választék: 
színtelen beltéri, színtelen kültéri, fenyo beltéri, fenyo kültéri kül- és 
beltérre:tölgy,dió, mahagóni,ében, paliszander,cseresznye, vörösfenyo, gesz 

  
Felhasználás: 
Használat elott a festéket jól fel kell keverni. Új, légszáraz fafelület festése elott 
csiszolást, portalanítást és szükség esetén észterhígítóval gyantamentesítést 
kell végezni. A lazúrfesték beltéren történo alkalmazásánál az elso réteget 10% 
vízzel való hígítás után kell a fa szálirányában - egyenletes rétegben  
-puha ecsettel vagy lakkhengerrel felhordani. A második réteget 34 óra 
száradás után lehet felhordani, hígítás nélkül. Elotte ajánlatos a felületet 
finoman megcsiszolni. Eros mechanikai igénybevételnek kitett felületen 1-2 
réteg lazúr felhordása után – amint a kívánt színt elérjük – alkalmazhatunk 
Boróka parkettlakkot 2 rétegben. Így különösen ellenálló bevonatot kaphatunk. 
Kültéri alkalmazásnál a felületelokészítés után Boróka fakonzerváló alapozót 
kell alkalmazni. Az alapozó megfelelo száradása után - csiszolás nélkül - két 
rétegben kell felhordani a Boróka fabevonó lazúrt, 3-4 óra száradási ido 
közbeiktatásával. Felújításnál csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúrfesték 
felhordása szükséges, hígítás nélkül. A különbözo színu lazúrok egymással 
keverhetok. A festést 10°C homérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a 
szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan 
le kell zárni. 

  
Felületi megjelenés : fényes, áttetszo, színes 
Száradási idı : 3-4 óra 
Átfesthetıség : 3-4 óra 
Tárolás : 5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes! 
Minıségét megırzi : 24 hónapig 
Felhordás : ecsettel, lakkhengerrel 
Javasolt rétegszám : 2 réteg 

Hígítás : 
beltéri felhasználásnál max. 10% vízzel, az 
elso rétegnél kültéri felhsználásnál nem 
javasolt 

Kiadósság : 12-14 m2/liter egy rétegben 

  



Összetétel: 
akrilát-diszperzió, pigment, víz, propilén-glikol, festékadditív 

  
Biztonsági adatok: 
Tőzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem 
kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. Beltéri 
felhasználásnál a festés és a száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellozést.
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