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Dauerschutz Lasur 
Az időjárási hatásoknak tartósan 
ellenálló, nanotechnológiás, közepes vastagságú lazúr 
Kültéri alkalmazásra 
________________________________________________________________ 
 
Termékismertető 
 
Alkalmazási terület: Az összes időjárási hatásnak tartósan ellenálló, nanotechnológiás közepes 

vastagságú lazúr olyan, értékes kültéri fa szerkezetek új és felújító 
bevonatainak elkészítésére, mint például a fa ablakok és ajtók, fa kapuk, 
ablaktokok, fa homlokzatok, faházak, blokkházak, fa szerkezeti elemek stb. 

 
Tulajdonságok    -    oldószertartalmú, aromásmentes 

- kültéri alkalmazásra 
- cseppenésgátolt kivitel 
- festés után nem tapad (Blockfest) 
- UV-nanoblokkolók a kiemelkedő UV-védelemhez 
- kiváló időjárásállóság 
- kitűnő vízlepergető képesség 
- könnyen bedolgozható. 

Színárnyalatok: Színtelen, erdei fenyő, teak, paliszander, diófa, ébenfa, mahagóni, fehér 
További színárnyalatok a düfa „Farbe erleben” Mix-Service színkeverő 
szolgáltatásával elérhető. 

 
Fényesség: Selyemfényű 
 
Fajsúly: Kb. 0,9 g/cm3 a színárnyalattól függően 
 
Kötőanyag: Speciális alkidgyanta 
 
Beltartalmi anyagok: A VdL-Irányelv szerinti építmény bevonati eszköz: 

 Speciális alkidgyanta, természetes olaj, szervetlen pigmentek, 
aromamentesített tesztbenzin, glikolészter, adalékok 

 
Termékkód: M-KH02 
 
Kiszerelés: 375 ml-es, 751 ml-es, 2,5 literes edényekben 
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Aljzatelőkészítés: Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, zsiradékmentesnek kell 
lennie, és nem lehetnek rajta elválasztó hatású anyagok, mint például algák, 
moszatok, gyanták, viaszok, olajok stb. Az aljzatot a mindenkori követelmények 
szerint az alábbiaknak megfelelően kell előkészíteni: 

Fa aljzatok: Az időjárási hatások által igénybe vett és elszürkült fát egészen az egészséges 
fáig maradéktalanul el kell távolítani. A trópusi és gyantában gazdag fa fajtákat 
univerzális nitróhigítóval alaposan le kell tisztítani, és gondosan ki kell 
szellőztetni. A fa maradék nedvességtartalma a BFS ismertető szerint mérettartó 
fa szerkezetek esetén a kb. 13 ± 2%-ot, korlátozottan mérettartó és nem 
mérettartó fa szerkezetek esetén pedig a kb. 18 %-ot nem haladhatja meg. Be 
kell tartani továbbá a kültéri szerkezeti favédelem szempontjait. A bevonati 
sérülések hiányos szerkezeti favédelem esetén ezért nem kizárhatók. A fa 
éleknek megfelelően lekerekítetteknek kell lenniük. Lásd a 18. számú BFS-
Ismertetőt. 

Régi bevonatok: A laza, levelesen felváló és repedezett régi bevonatokat maradéktalanul el kell 
távolítani. A régi bevonatnak az új bevonattal való átfesthetőségét, illetve 
összeférhetőségét meg kell vizsgálni. Adott esetben el kell végezni a 
ragasztószalagos tesztet és a bevonat vizsgálati tesztet. 

Alapozás:     
Fa: A kezeletlen, időjárási hatások által igénybe vett, kékgomba veszélynek kitett 

lombos és tűlevelű fákat 1 x düfa Holzgrund fa alapozóval le kell alapozni. 
 
Záróbevonat: Használat előtt alaposan fel kell rázni. Nem szabad hígítani. A düfa 

Dauerschutzlasurt ecsettel vagy nagyfelületű terítőecsettel szálirányban kell 
felhordani.* 

 *Megjegyzés: 
A rendkívül erős időjárási hatásoknak kitett épületszerkezetekre vagy fa 
szerkezetekre a düfa Dauerschutzlasur-ból egy további záróbevonatot kell 
felhordani. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a színárnyalat minden 
egyes további bevonati réteggel intenzívebb lesz. 
A közvetlen időjárási hatásoknak kitett fa szerkezeteket nem szabad csak a 
színtelen düfa Dauerschutzlasur-ral átvonni, mert a káros UV-sugárzástól és az 
elszürküléstől csak a színes lazúrok védenek. 

 
Javasolt szerszámok:   Ecsettel történő bedolgozáshoz természetes sörte-, illetve kínai sörte ecsetet  

          használjunk.  
 
Hígítás:           A düfa Dauerschutzlasurt hígítatlanul kell bedolgozni, mert feldolgozásra  

          készen kerül szállításra. 
 
Színezés: Az összes színárnyalat keverhető egymással. A színtelen változattal a sötétebb 

színárnyalatok világosabbá tehetők. 
 
Bedolgozási  
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hőmérséklet: Minimum +5oC aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás 
alatt. 

 
Száradási idők: +20oC-on és maximum 60% relatív páratartalom esetén: 
 - felületszáraz:   kb. 4 óra elteltével 
 - átfesthető:   kb. 12 óra elteltével. 
 Alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb páratartalmak esetén a száradási idők 

megnőhetnek. 
 
Anyagszükséglet: Kb. 90 -100 ml/m2 rétegenként sima, enyhén nedvszívó aljzatokon. Nyers 

aljatokon az anyagszükségleti értékek megfelelően többek lesznek. A pontos 
anyagszükségleti adatokat mintafelület készítésével kell megállapítani. 

 
Szerszámok tisztítása: A munkaeszközöket használatukat követően düfa Terpentin-Ersatz 

terpentinnel, vagy düfa Pinselreiniger ecsettisztítóval kell megtisztítani. 
 
Utasítások: 
 
Biztonsági tanácsok: Gyermekek elől elzárva tartandó. Permetködét és csiszolatporát nem szabad 

belélegezni. Szükség esetén megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni. A 
bedolgozás alatt és után gondoskodni kell az alapos szellőzésről. Ha az anyag a 
szemmel vagy a bőrrel érintkezik, akkor alaposan és azonnal le kell mosni. 
Nem szabad a csatornahálózatba, élővizekbe vagy a talajba engedni.  

 Esetleges jelölését a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
VOC rendelet: EU-határérték a termékre (A/e kategória): 400 g/l (2010). A termék maximum 

400 g/l VOC-tartalmaz. 
 
Tárolás: Folyamatosan zárt edényben tárolandó. Hűvös, száraz és fagymentes helyen 

kell tárolni. 
 
Ártalmatlanítás: Csak a maradéktalanul kiürített edények adhatók be újrahasznosításra. A 

beszáradt anyagmaradékok házi szemétként ártalmatlaníthatók. A folyékony 
anyagmaradványokat tartalmazó edényeket a régi festékek gyűjtőhelyén kell 
leadni. 

 AVV-hulladékkulcs szám: 080111. 
 
A jelen műszaki tájékoztató a technika és a mi alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állása szerint készült. Az aljzatok és 
az objektum feltételek sokfélesége miatt ugyanakkor a vevő/felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy anyagainkat 
saját felelősségén belül szakszerűen és szakmailag megvizsgálja az előirányzott felhasználási célra és a mindenkori 
objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából. A fenti adatokból jogi kötelezettségek nem vezethetők le. Új kiadással 
a jelen kiadvány érvényességét veszti. 
További felvilágosítás díjmentesen a 0800/63333782 telefonszámon. 


