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ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLÁLTTALÁNOS TULAJDONSÁGOKALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Diszlazur favédô és díszítô bevonó-
rendszer korszerû, vizes diszperziós
alapú rendszer. A bevonatrendszerrel
megelôzhetô a farontó gombák kárté-
tele és biztosítható az idôjárás elleni tar-
tós védelem. A kialakított bevonat nem
takarja el a fa természetes erezetét.
Víztaszító, így a bevonatról a csapóesô
lepereg. Jó blokkállósága következté-
ben több rétegû felhordás esetén, szo-
ros illesztésnél sem tapad.

Több mint 10 év felhasználási tapaszta-
latai alapján, a szakszerûen kivitelezett
bevonatra – egyedülálló módon – 10
év garanciát vállalunk.

FELÉPÍTÉSFELÉPÍTÉS

A bevonatrendszer az alábbi termékek-
bôl épül fel.

Diszlazur alapozó

A rendszerben a favédôszer funkciót látja
el. Finom részecskeméretû (0,045 µm),
vizes diszperziós poliakrilát kötôanya-
got és a farontó gombákkal szemben
hatékony fungicid, valamint a farontó
rovarok megtelepedését gátló inszek-
ticid szereket tartalmaz. A kis részecs-
keméretû kötôanyag lehetôvé teszi a
faanyag kellô mélységig történô imp-
regnáló alapozását, ill. biztosítja a bevo-
nat felhordását is megkönnyítô tapa-
dóhíd-képzést.

Diszlazur bevonó

Vizes diszperziós poliakrilát kötôanya-
got, valamint megfelelô színtartósságot
biztosító speciális fény- és öregedésál-
ló lazúrpigmenteket tartalmaz. Esztéti-
kus, selyemfényû bevonatot ad, fokoz-
za a favédôszer hatásosságát és védi a
faanyagot az idôjárás hatásaival szem-
ben.

SZÍNVÁLASZTÉK

n aranysárga n tölgy

n teak n dió

n olajkôris n paliszander

n fenyôzöld n ébenfekete

n mandula/cseresznye n mahagóni

n gesztenye n kukoricasárga

n meggybordó n fehér

n színtelen n mohazöld

n kék

MÛSZAKI JELLEMZÔKMÛSZAKI JELLEMZÔK

Diszlazur alapozó

Külsô megjelenés jellegzetes szagú, fe-
hér színû, homogén, vizes diszperziós
folyadék.  

Sûrûség (g/cm3, 20°C-on) 0,94 – 1,04  

Nem-illóanyag tartalom (%) 11 – 15  

Száradási idô (20°C-on,óra) max. 1  

Átfesthetôség 
Diszlazur bevonóval min. 1 óra

Páradiffúziós ellenállás 
(m2s Pa/g) ÉMISZ 263 1,175x105

Felhasználási hômérséklet 
alsóhatár (°C)  +10  

Diszlazur bevonó

Külsô megjelenés könnyen homogeni-
zálható, vizes diszperziós festék  

Sûrûség (g/cm3, 20°C-on) 0,98 – 1,06  

Nem-illóanyag tartalom (%) 34 – 38  

Átfesthetôség (20°C-on) önmagával 
kb. 3 óra után  

Páradiffúziós ellenállás 
(m2s Pa/g) ÉMISZ 263 1,162x105

Felhasználási hôméséklet 
alsóhatár (°C) min. 10  

DiszlazurDiszlazur®®

vizes diszperziós favédô és díszítô rendszer
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ALKALKALMAZÁSI TERÜLETALMAZÁSI TERÜLET, , 
TERVEZÉSI SZEMPONTOKTERVEZÉSI SZEMPONTOK

Kültéri fafelületek (pl. faházak, korlátok,
kerítések stb.) és belsô térben lévô fa-
burkolatok (pl. lambériák, nyílászárók,
mennyezetek stb.) védelmére és lazúr-
hatású díszítô bevonatának kialakításá-
ra alkalmas. Vízzel vagy talajjal, ill. talaj-
vízzel tartósan érintkezô felületekre
nem javasoljuk. A Diszlazur alapozó a
fafelületen nem képez réteget; beszívó-
dik, a fát impregnálja. A Diszlazur bevonó
két rétegben, összesen 120-170 g/m2

mennyiségben felhordva a fafelületen
kb. 70-80 µ vastag réteget képez.

Az alkalmazott kötôanyag és pigment
ebben a rétegvastagságban már bizto-
sítja az idôjárásállóságot, valamint a la-
zúr jellegû díszítô hatást.

Ajánlott rétegrend a különbözô 
klímaterületekre:

kültéri (MSZ-KGST 991 szerinti városi,
ipari, I.  légkörtípus) igénybevételre:

n 1 réteg Diszlazur alapozó, 
legalább 100 g/m2 mennyiségben, 
2 réteg Diszlazur bevonó, legalább
150 g/m2 összmennyiségben

Épületen belül, 75% relatív légnedves-
ség alatti, száraz légtérben a fafelület
speciális védelmet a farontó gombák
ellen nem igényel, így a fungicid tartal-
mú alapozószer alkalmazása nem kö-
vetelmény. A díszítô hatást biztosítja:

n 2 réteg Diszlazur bevonó, legalább
150 g/m2 összmennyiségben. 

Olyan esetekben, ahol gyakori igénybe-
vételként jelentkezik a 75% feletti relatív
légnedvesség, ill. különösen agresszív
klíma esetében a következô rétegrend
ajánlott:

n 2 réteg Diszlazur alapozó, legalább
200 g/m2 összmennyiségben. 

A beépítendô faburkolat teljes felületén
(külsô, belsô felület, valamint oldalél- és
bütü részen)

n 2 réteg Diszlazur bevonó, 
legalább 150 g/m2

összmennyiségben.

Régi, tönkrement, különbözô típusú (pl.
oldószeres mûgyanta kötôanyagú), la-
zúrjellegû favédô kezelések, bevonatok
felújítására:

– amennyiben a régi bevonat a felület-
hez nem köt szilárdan, laza, tönkre-
ment, úgy kaparással, csiszolással el
kell távolítani, majd a Diszlazurt az
igénybevételi körülményeknek meg-
felelôen, a fent leírt módon alkalmazni,

– ha a régi bevonat még a teljes felüle-
ten sima, szilárdan kötött, csak „meg-
kopott”, színét vesztett, a felület tisztí-
tás (portalanítás, vagy tapadó szeny-
nyezés esetén alapos mosás, szárí-
tás) után Diszlazurral közvetlenül át-
vonható. Ilyen esetben a színt a régi
bevonat színe befolyásolja, a színvá-
lasztást korlátozza (célszerû a meglé-
vônél sötétebb színt választani).

FELHASZNÁLÁSI UTFELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSASÍTÁS

Felület-elôkészítés

A Diszlazur rendszer felhordása elôtt a
fafelület elôkészítése (gyalulás, csiszo-
lás, gyantakifolyás eltávolítása, stb.) a
bevonat tartósságát és esztétikai meg-
jelenését nagymértékben befolyásolja.
A felületen lévô un. tapadó szennyezô-
déseket (pl. por, korom, zsír, olaj) el kell
távolítani. Az eltávolításra csiszolás, ka-
parás és pormentesítés, ill. igény szerint
oldószeres zsírtalanítás alkalmazható.
Régi, elöregedett, különbözô típusú, la-
zúr jellegû favédô kezelések, ill. bevo-
natok a Diszlazur bevonatrendszerrel
felújíthatók. 

A jól tapadó, sima felületû régi bevona-
tokat csak a fentiek szerint kell elôkészí-
teni.,

A laza, tönkrement régi lazúrbevonatot
el kell távolítani. Az eltávolításra erôs-
szálú kefe (drót, gyökér) vagy csiszoló-
vászonnal történô csiszolás a legmeg-



felelôbb, de szálirányú kaparással, fém-
kaparó lappal (citling) is elvégezhetô.
Utána a felületet pormentesíteni kell sû-
rített levegôvel, vagy porolóecsettel.

Tanácsos a munka megkezdése elôtt
az elôzetesen elôkészített felületen a
rendszer anyagaival próbafelhordást
végezni, így az adott felületre vonatko-
zó anyagfelhasználás, a bevonat meg-
jelenése, színhatása stb. ellenôrizhetô.

Diszlazur alapozó felhordása

A fafelület gombakártevôk elleni (meg-
elôzô) védelmét, valamint a felület
egyenletes szívóképességét biztosítja
az impregnáló alapozó.

A Diszlazur alapozót használat elôtt ke-
veréssel homogenizáljuk. Az alapozó
felhasználásra kész állapotban kerül
forgalomba, hígítást nem igényel. Az
anyag felhordása a célnak megfelelô
méretû lapos ecsettel történik, lehetô-
leg a fa szálirányában. A száradási idô a
fa minôségétôl, a munkalégtér hômér-
sékletétôl és páratartalmától függ.

Átlagos esetben, 20°C léghômérsékle-
ten kb. 1 óra után festhetô át az alapo-
zott felület.

Diszlazur bevonó felhordása

Az alapozó réteg (rétegek) száradása
után következik a Diszlazur bevonó-
rétegek felhordása ugyancsak az igé-
nyeknek megfelelô méretû, finom szôrû
laposecsettel vagy tûnemezelt habszi-
vaccsal (pl. EURO 2000). Felhordás
elôtt a Diszlazur bevonóanyagot alapos
felkeveréssel homogenizálni kell. Igény
szerint a különbözô Diszlazur színek
egymással korlátlan arányban keverhe-
tôk, így a meglévô színválaszték tetszô-
legesen bôvíthetô. Ilyen esetben külö-
nösen indokolt próbafelhordást végez-
ni, valamint javasoljuk a szükséges
anyagmennyiséget egy adagban meg-
keverni a teljesen azonos színárnyalat
biztosítása céljából. Az anyagot a fafelü-
letre egyenletes rétegvastagságban
kell felhordani és még nedves állapot-

ban (filmképzés elôtt!) kinyomott ecset-
tel vagy habszivaccsal a fa szálirányá-
ban kihúzni, ill. eloszlatni. Ezzel az utóla-
gos áthúzással kétrétegû Diszlazur be-
vonó esetében is biztosítható a fa ter-
mészetes rajzolata. Az egyes rétegek
között 1-3 óra száradási idôt kell biztosí-
tani. A Diszlazur bevonó szintén felhor-
dásra kész állapotban kerül forgalom-
ba. Hígítani nem szükséges, és nem is
javasolt. A munkaeszközök tisztítása
úgy az alapozónál, mint a bevonónál
filmképzés elôtt vízzel, száradás, film-
képzés után csak oldószerrel (pl. ace-
ton) történhet.

Amennyiben néhány órán belül esô vár-
ható, Diszlazurral kültérben ne dolgoz-
zunk! Téli idôszakban kültérben lehetô-
leg egyáltalán ne fessünk Diszlazurral,
ha ez mégis elkerülhetetlen, erre tartós-
nak ígérkezô, enyhe, szép (derült, +
10°C feletti) idôben keríthetünk sort.
Meleg nyári idôben, napsütötte felülete-
ken végzett munkánál ügyeljünk arra,
hogy a tûzô nap által felforrósított felü-
letre ne fessünk, felhordás közben és
röviddel az után se érje közvetlen nap-
sugárzás a friss bevonatot. 
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EGÉSZSÉG- EGÉSZSÉG- 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A Diszlazur alapozó az egészségre ár-
talmas fungicid anyagokat, a Diszlazur
bevonó csak a tároláshatóságot szük-
séges konzerváló szert tartalmaz. A ké-
szítmények felhasználásakor a festési
munkáknál szokásosan megkövetelt
higiénés elôírásokat be kell tartani! A
Diszlazur alapozó gyermekektôl, álla-
toktól elzárva, élelmiszerektôl, ivóvíztôl
elkülönítve tartandó! Élelmiszerrel köz-
vetlenül érintkezô felületek, méhkasok,
kaptárak Diszlazur alapozóval nem ke-
zelhetôk.

Ha a felhasználás során bármelyik
anyag a bôrre kerül,  szappanos vízzel
alaposan le kell mosni. Szembe- fröcs-
csenéskor a szemet bô vízzel alaposan
ki kell öblögetni és utána szakorvoshoz
kell fordulni. Meg kell akadályozni, hogy
a Diszlazur alapozó és bevonó anyaga
élôvizekbe vagy közcsatornába jusson. 

Veszélyesség szerinti besorolás

A Diszlazur bevonó nem minôsül ve-
szélyes készítménynek. 

R 48 Hosszú idôn át hatva súlyos
egészségkárosodást okozhat

Az egészséget nem veszélyeztetô
munkavégzés feltételei:

S 24 A bôrrel való érintkezés 
kerülendô

S 25 Kerülni kell a szembejutást

S 28 Ha az anyag a bôrre kerül, bô
vízzel azonnal le kell mosni

A megkötött bevonat az egészségre
veszélytelen.

Tûzveszélyességi fokozat

IV., mérsékelten tûzveszélyes

CCSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SOMAGOLÁS, TÁROLÁS, 
SZASZAVVAATOSTOSSÁGSÁG

Az alapozó 750 ml-es, a bevonó 750
ml-es és 2500 ml-es litografált fémdo-
bozban kerül forgalomba.

A rendszer anyagai vizes diszperziós
kötôanyagúak, ezért FAGYVESZÉLYE-
SEK. Zárt göngyölegben +5 és +25°C
közötti hômérsékleten, élelmiszerektôl
elkülönítve tárolandók.

Szavatossági idô: eredeti csomago-
lásban, a tárolási elôírások betartása
esetén a gyártástól számított 12 hónap.

Diszlazur®

ártalmas,
kb. 1,5% tributil-ón-naftenát-ot tartalmaz

Xn


