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Festékek csúcsminőségben
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■ mélyen beszívódik a fába a természetes olajoknak köszönhetően,
nem képez lepergő réteget
■ kiemeli a fa természetes szépségét, erezetét - nem képez lakkréteget
■ már egy rétegben tartós védelmet biztosít- magas szárazanyag
tartalomnak - min. 70%- köszönhetően
■ kiadóssága 15m²/L, csiszolt minőségi fa esetén 20m²/L
■ kiválóan véd az UV sugárzástól – csúcsminőségű pigmentek
- és az időjárás viszontagságaitól
■ összetétele lehetővé teszi a fa légzését
Használati útmutató: Használat előtt alaposan keverje fel! A lazúrt 15-25°C közötti
hőmérsékleten, 70% alatti relatív páratartalom mellett használható. Felvitel: ecsettel,
hengerrel vagy szórással egy rétegben. Kültérben ajánlott anyagfelhasználás
70ml/m². Erősen pórusos anyag esetén lehetséges 24 óra száradás után még egy réteg
felvitele. Ebben az esetben 60 perc után ellenőrizni kell a lazúr beszívódását a fa
szerkezetébe. Ha a fa felületén fényes lazúr foltok maradnak azokat száraz textíliával
le kell törölni.
Az aljzat előkészítése: portalanítás zsírtalanítás, szükség esetén csiszolás, a fa
felülete legyen száraz, tiszta max.20% nedvesség tartalmú. Csiszolt felületen a
kiadósság lehet 20 m²/L. A lazúr összetételének köszönhetően mélyen beszívódik a
fába és fokozottan védi a fát a nedvességtől, UV sugárzástól és az időjárás viszontagságaitól. Kültérben használt fát lazúrozás előtt javasoljuk jó minőségű biocid anyaggal
kezelni, amely nem tartalmazhat pórustömítőt. A színárnyalat függ a fa felületének
egyenletességétől és a fa színétől. Próbafestést javaslunk.
Javasolt alkalmazási sorrend a felület előkészítése után:
Kültérben 1. egy réteg biocid faanyagvédőszer, amely nem tartalmaz pórustömítőt
2. egy réteg Lazúrolaj, erősen szívó fa esetén még egy réteg
Beltérben: 1. egy réteg Lazúrolaj
Kiszerelés: 0,75L, 2,5L
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Alkalmazható:

15 m²/L
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Festékek csúcsminőségben
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borovi fenyőn

egyrétegű, beszívódó lazúr
tartós 5-7 év
nem mérettartó faszerkezetre
nem pereg le
kiadós 15m²/L

lucfenyőn

borovi fenyőn

lucfenyőn

FENYŐ / PIN

OREGONI FENYŐ / PIN OREGON

TÖLGY / STEJAR

ARANY TÖLGY / STEJAR AURIU

GESZTENYE/ CASTAN

CSERESZNYE / CIREŞ

MAHAGÓNI / MAHON

TIKFA / TEC

PALISZANDER / PALISANDRU

Beszívódó lazúr
KÜLTÉRRE és BELTÉRBE SELYEMFÉNYŰ
Kiszerelés 0,75L, 2,5L
Kiadósság: 15m²/l

