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Extra tartós Időjárásálló 
Favédő Lazúr 
(Dauerschutzlasur)
Általános lazúr kültérre, kiváló minőségű 
fákhoz, ajtókhozés ablakokhoz.

+8°C

Közepes bevonatú lazúr, minden időjárási körülményre alkalmas
bevonatokhoz, értékes és korlátozottan méretstabil külső
faelemekhez, mint például fa ablakok és ajtók, fa kapuk, redőnyök,
fa homlokzatok és faházak. Parketta vagy padlólap bevonására nem
alkalmas. 

TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok 	� Kiváló időjárásállóság

	� Nagyon magas UV-védelem

	� Nem blokkosodó – alkalmas ablakokhoz és ajtókhoz

	� Növeli a vízlepergető képességet

	� Csepegésgátló

	� Oldószer alapú, aromamentes

Kötőanyag Alkidgyanta, Tix-alkidgyanta

Fényességi fok A rétegvastagságtól és az aljzattól függően a selyem matttól a
selyemfényűig.

Színárnyalat Tölgy, Teak, Rózsafa, Diófa, Ébenfa, Mahagóni, Színtelen, Fenyő

Kiszerelés nagysága 0,75I / 2,5I
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BEDOLGOZÁS

Felhordás  
Törölje:
Ecsettel történő felhordáskor használjon speciális, műanyag, vagy kevert
sörtékkel ellátott ecsetet. A faanyag erezetének irányában kell felvinni.

Rétegfelépítés Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük”
fejezetet.
Kültéri használatra 2-3 rétegben kell felvinni.

Bedolgozási hőmérséklet Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és  száradás
során.

Bedolgozási tudnivalók 	� Használat előtt alaposan felkeverni.

	� Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.

	� Egybefüggő felületeken csak egy gyártásból (tételből) származó 
anyagot használjon.

Anyagszükséglet A felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. 

Hígítás A termék felhasználásra kész. Hígítani nem szükséges. 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat Nitro univerzális
hígítóval vagy ecsettisztítóval.

Általános tudnivalók 	� A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt 
ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.

	� A fa egy természetes alapanyag. Még az azonos fafajták is 
nagymértékben eltérhetnek egymástól, például származásuk, 
nedvszívó képességük és alapszíntónusuk miatt, így az átlátszó vagy 
mázas festékrendszerek eltérő színhatásokat eredményezhetnek. A 
végső szín a fa természetes színétől függ.

	� A durva pórusú keményfák, pl. tölgy esetében rövidebb felújítási 
időközökkel kell számolni.

	� A bevonat hosszú élettartamának elérése érdekében a bevonatot 
legalább évente egyszer ellenőrizni kell az esetleges sérülések 
szempontjából. A károkat szakszerűen ki kell javítani.

	� Kültéren a színtelen csak színes fapácokkal kombinálva használható. A 
színtelen nem biztosít elegendő UV védelmet.

	� A jelen adatlapon említett termékek műszaki adatlapjait be kell tartani.

	� Az erős időjárásnak kitett vagy olyan felületek esetében, amelyekről a 
víz nem tud lefolyni, rövidebb felújítási időközökkel kell számolni.
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TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL 
szerint

Alkidgyanta, Tix-alkidgyanta, Szervetlen pigmentek, szilikon-dioxid,
szilikátok, Szerves töltőanyagok, alifátok, Glikolok, Filmképző
segédanyagok, Adalékok, Bőrellenes szerek, Száradást elősegítő anyag

Címkézés az 1272/2008/EK 
rendelet [CLP] szerint.

A címkézés a biztonsági adatlapon látható.

GISCODE BSL10

Aljzat Aljzat tulajdonságai/előkezelés Alapozás

Régi bevonatokra Csiszolja le a teherhordó régi bevonatokat, és szükség 
esetén zsírtalanítsa.

Nincs szükség alapozásra

Távolítsa el a nem hordképes régi bevonatokat, majd az 
adott aljzatnak megfelelően végezze el az előkezelést.

  

Fa Csiszolja a fa felületét szálirányában. Az éleket le kell 
kerekíteni. Figyelembe kell venni a kültéri fa állagmegőrzési 
előírásokat. Biztosítani kell, az esővíz gyors elfolyását, 
valamint, kerűlni kell az álló nedvességet. A fa 
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot a 
méretstabil elemek, valamint a 18%-ot a korlátozottan és 
nem méretstabil elemek esetében.

Nincs szükség alapozásra

A kék foltosodás 
veszélyének kitett fa

Kültéri használat esetén a kék foltosodás veszélyének kitett 
kezeletlen faanyagot megfelelő favédő szerrel alapozza. 
Óvatosan használja a biocideket. Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

 Megfelelő 
faanyagvédőszer

Időjárásálló fa Távolítsa el a laza és elszürkült rétegeket egészen az 
egészséges, teherbíró faalapig.

Nincs szükség alapozásra

Gyanta/olajban gazdag 
fák

Alaposan mossa át a gyantában/olajban gazdag 
faanyagokat Nitro Universal hígítóval, hagyja a felületeket 
jól feloldódni, majd távolítsa el a gyanta tartalmakat.

Nincs szükség alapozásra

Nyomással impregnált 
fa

A nyomás alatt impregnált faanyagot csak akkor szabad 
bevonni, ha az kb. 6 hónapig ki van téve az időjárásnak.

Nincs szükség alapozásra

Állapot: 04.05.2022 | HU | www.dufa-hungary.hu

Műszaki adatlap — Extra tartós Időjárásálló Favédő Lazúr (Dauerschutzlasur)

ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat Az aljzatnak szennyeződésektől, elválasztó anyagoktól mentesnek,
tisztának, száraznak, teherbírónak kell lennie, és meg kell felelnie az
általánosan elvárt technológiai szabályoknak. Az aktuális
BFS-betegtájékoztatókat, valamint a VOB, C rész, DIN 18363 Festési és
lakkozási munkáknál be kell tartani.
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VOC-Biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó uniós határérték: (Kat. A/e): 400g/l (2010).
Ez a termék <360 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa
szorosan lezárva.

Ártalmatlanítás Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba
földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Csak az üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a
háztartási hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi
hulladékkezelővel egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód:
080111 

Kiegészítő biztonsági 
tudnivalók

Használjon P2 porszűrőt csiszoláskor. A festék használata közben ne egyen,
igyon vagy dohányozzon. Ha szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén,
azonnal öblítse le bő vízzel.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. 
Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevű/alkalmazó ugyanakkor nem 
mentesül azon felelűssége alól, hogy anyagainkat saját felelűsségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett 
felhasználási célra a mindenkori objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés, 
stb.). Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk 
felelűsséget. A munka megkezdése elűtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen 
igaz más termékekkel való kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap 
érvényességét elveszíti.

Meffert Hungária Kft. 
Rákóczi út 6 
2651 Rétság 

Magyarország 
Tel. +36 35 350 624 
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