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Falazúr  5 liter 
                                                                                                                                                                                                                                   
Aromamentes oldószeres kültéri vékonylazúr 
 
 

 Alapanyag 
 

Alkalmazás Dekoratív, a járatos fa színárnyalatokra színezett  favédő lazúrfesték 
minden mérettartó és nem mérettartó fa szerkezetre, faházakra, fából 
készült tetőrészekre, homlokzati fa borításokra, ablakra, ajtóra stb.  
 

Tulajdonságok 

 

Favédő és időjárásálló, páraáteresztő kültéri aromamentes vékonyla-
zúr minden lombos és tűlevelű fafajtára. 
A színárnyalatok egymással keverhetőek, a színtelen árnyalat a 
sötétebb színeket világosítja. Fényállósága nagyon jó. 
 

Színárnyalat Az érvényben lévő nemes fa színvászték szerint. 
 

Fényességi fok Selyemfényű 
 

Pigmentalap Fényálló lazúrpigmentek 
 

Kötőanyagfajta Alkidgyanta 
 

Sűrűség Kb. 0,9 g/cm
3
, a színárnyalatok szerint. 

 

Alapanyag Alkidgyanta, szervetlen pigmentek, adalékok, oldószerek. 
 

Gyártási kód M-KH02 
 

Tárolás, eltarthatóság Hűvös, száraz de fagymentes helyen kell tárolni.Bonatlan, eredeti 
csomagolásban minőségét megőrzi a dobozon feltüntetett időpontig 
(nap/hónap/év). 
 

Kiszerelés 5  liter 
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  Felhordás 
 

Alkalmas alapfelületek Az alapfelületet, különösen a laza régi bevonatokat (algás, mohás 
szennyeződéseket, krétásodó felületi részeket egyéb felületi tapadást 
gátló anyagokat, olajat, vakszot, gyantát) alaposan el kell 
távolítani.Trópusi fafajtákat, vagy gyantában gazdag „ragadós“ fa-
felületeket nitróhigítóval alaposan át kell mosni és jól át kell 
szellőzteni. Gyantás csomókat égetéssel kell eltávolítani, az éleket le 
kell kerekíteni. 
A fafelületek nedvességtartalmát huzamosabb kültéri tárolás esetén 
min. 5 mm mélyen ellenőrizni kell és a mért értéknek tűlevelű 
fafajtáknál a 14%-nál, lombos fafajtáknál a 12 %-nál nem szabad 
nagyobbnak lennie. 
A kiszürkült fa részeket, az egészséges fa részig el kell távolítani. A 
bevonni kívánt alapfelületet ill.a hordozóképes régi bevonatokat 
előzetesen a felhordhatóság szempontjából át kell vizsgálni. A vonat-
kozó alapfelületi kezelésre vonatkozó előírásokat, követni kell ennek 
megfelelően a gyártó minimális szakmai hozzáértést feltételez. Ennek 
hiányában kérjük vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot! 
 
 

Bevonat felépítése A Favédő lazúrt felhordás előtt alaposan fel kell rázni, vagy fel kell 
keverni. Az anyagfelvitel történhet ecsettel, kefével, vagy merítő el-
járással. Lombos és tűlevelű faféléknél egyaránt, gombásodás, 
kékülés és korhadás ellen a  Favédő alapozót (Classic Holzschutz-
grund) ecsettel felhordva 2 rétegben kell impregnálni, vagy merítő 
eljárással felhordani (csak kültéri felületek festésénél). Olyan épületi 
részeknél ahol számolni kell az erős csapóesővel, illetve az időjárás 
komolyabb terhelésével - további réteg  Favédő lazúrfestéket kell 
felvinni, a megfelelő védelem elérése érdekében. Ebben az esetben 
figyelembe kell venni, hogy minden egyes réteg alkalmazásával a 
színárnyalat intenzívebbé, sötétebbé válik. Adott esetben a színtelen 
árnyalatot célszerű alkalmazni. 
Felújító festés: (2-3 évenként) a felületet át kell kefélni és meg kell 
tisztítani, majd 1 rtg. színezett és 1 rtg. színtelen  Favédő 
lazúrfestéket kell felhordani. 
Megjegyzés: a színtelen árnyalatot kültérben önmagában alkalmazni 
nem szabad! 
 

Hígítás A termék felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba, azt to-
vább hígítani nem szükséges. 
 

Munkaeszközök tisztítása Aromamentes hígítóval 
 

Kiadósság kb.100 ml/m² , az alapfelület tulajdonságai szerint. A pontos érték 
meghatározásáshoz az adott alapfelület esetében mintafelületet kell 
készíteni. 
 

Száradási idő Felülete megszárad: kb. 4 óra elteltével 
Átfesthető: kb. 24 óra elteltével 
A hűvös és magasabb páratartalmú környezeti viszonyok a száradási 
időt megnövelhetik. 
 

Felhordási hőmérséklet Az alapfelületnek és környezetének a felhordási, illetve a száradási 

idő alatt min.+ 5°C-nak kell lennie.  
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Egyéb utalások 

 

Biztonsági utalások A termék károsanyag tartalmára vonatkozó (VOC érték) EU-s 

határérték (A/e kategória): 700 gr/liter. A  Falazúr max. 700 gr/l káros-       

anyagot tartalmaz.  
 

Biztonsági tanácsok A Falazúr éghető, illékony anyagokat tartalmaz. Az anyagfelvitelnél és 
tárolásnál az olajtartalmú favédő szerekre vonatkozó szokásos biz-
tonsági előírásokat be kell tartani. 
A Falazúrt gyermekek számára hozzáférehtetlen helyen kell tárolni és 
gyermekjátékok bevonataként nem használható. 
Kerüljük a termék közvetlen kézzel való érintkezését, adott esetben 
kezüket szappannal tisztítsuk meg. Nyílt láng és tűz veszélye esetén 
zárt helyen alkalmazni tilos, a helységet a termék használata után 
alaposan ki kell szellőztetni. Álattartás területén (elsősorban növen-
dék és kistermetű állatok esetében), valamint élelmiszertároló hely-
ségek esetében a termék felhordását követően és azok használata 
előtt a kezelt felületek teljes átszáradását meg kell várni és az adott 
helységeket jól ki kell szellőztetni. Méhkaptárat nem szabad a 
termékkel bevonni. Ültetvényeket és növényeket a Falazúr közvetlen 
hatásától óvni kell. Élemiszerekkel és takarmánnyal a terméket együtt 
tárolni nem szabad. A termék szervezetet károsító biocid anyagtar-
talmával figyelemmel kell lenni.Használat előtt a termék jelöléseit meg 
kell tekinteni. 
 

Hulladék kezelése 

 

Csak a maradék nélküli anyagot tartalmazó kiszerelések adhatók újra 
hasznosításba. A festékesdobozba száradt terméket a háztartási 
hulladékkal együtt lehet kezelni. A folyékony anyagmaradékokat tar-
talmazó kiszereléseket veszélyes hulladékként – a helyi előírásoknak 
megfelelően – kell kezelni. 
 

 
 
 
Ezen műszaki információk a gyakorlati tapasztalaton és alkalmazástechnikán alapuló legújabb állapotot mutatják. Vonatkozóan a 
sokrétű alapfelületi tulajdonságra a vásárló/felhasználó kötelessége az alapfelületet az alkalmazni kívánt anyag szempontjából meg-
felelően megvizsgálni és a szakszerű felhordási módszert ellenőrizni. Jelen műszaki adatlap megjelenésével a korábbi kiadások 
érvénytelenné válnak. 
A termék újabb műszaki adatlapjának megjelenésével ezen műszaki adatlap érvényét veszti. A termékre vonatkozó további információt 
a forgalmazó tud biztosítani. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Műszaki információk rögzítve: 2014.04.  

 

 

Forgalmazza: 
Meffert Hungária Kft - Festékgyár 

2651 Rétság, Rákóczi u. 6. sz. 
Telefon: 06 35 350 624, 550 005  

Fax.: 06 35 350 350 
Alklamazástechnikus: 06 35 350 624 

E-mail: info@mefferthungaria.hu 

 


