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Düfa Premium 
 

Favédő alapozó 
 

 
 

Védelem kékülés, gombák és kártevők ellen 
 
 
 
 
 
 
 

Termékleírás 
 

Alkalmazási terület Szintelen, folyékony vízbázisú favédőszer biocid hatóanyagokkal kékülés 
és gombák ellen. Megelőzi a rovarok okozta fertőzéseket. Alkalmas 
minden kéküléssel vagy gombásodással veszélyeztetett fafajtához, pl. 
fenyő, lucfenyő, vörösfenyő, erdeifenyő. Alkalmas statikusan nem 
igénybe vett, talajkapcsolat nélküli kültéri 2. és 3. felhasználási osztályba 
tartozó faszerkezetekhez, pl. faházak, előtetők, faburkolatok, kerítések, 
ablakok, külső ajtók. 

 

Tulajdonságok 
 

  vízbázisú, szagtalan 
  csak kültérre 
  Mélyen behatol a fába 
  Kiegyenlítő 
  Növeli a vízlepergetést 
  0,9 % propikonazolt , 0,3% IPBC-t, 0,1 % permethrint tartalmaz 

 

Színárnyalat 
 

színtelen 

Kiszerelés 750 ml, 2,5 l, 5 l 

Anyagszükséglet Kb. 60 - 120 ml/m² rétegenként. A megbízható favédelemhez  
120 ml/m² mennyiségnek kell beszívódni. 

 

Bedolgozási hőmérséklet 
 

Min. +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás 
alatt.  

 
Bedolgozás 
Aljzat 
 

Az aljzatnak mentesnek kell       Az aljzatnak mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, az elválasztó 
anyagoktól, tisztának, száraznak, teherviselőnek kell lennie, és meg kell 
felelnie a technika aktuális állásának. Be kell tartani az aktuális BFS 
adatlapokban, valamint a VOB, C részében és a DIN 18363 Festési és 
lakkozási munkák szabványban foglaltakat. 
Figyelembe kell venni kültéren a szerkezeti favédelmet. Az éles 
faperemeket le kell kerekíteni. A csapadékvíznek gyorsan le kell tudni 
folynia, feltétlenül kerülni kell a felgyűlő vizeket. A fa maradék 
nedvességtartalma mérettartó szerkezeti elemeknél a 15%-ot, korlátozottan 
mérettartó és nem mérettartó szerkezeti elemeknél pedig a 18 %-ot nem 

               Gyantában-/olajokban   
           gazdag fafajták 

A gyantában, olajokban gazdag fákat univerzális nitróhígítóval gondosan le 
kell mosni. a felületeket alaposan hagyni kell kiszellőzni, a gyantagallérokat 
el kell távolítani. 
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Elszürkült fa A laza fa részeket maradéktalanul el kell távolítani. Az elszürkült fa részeket 
egészen az egészséges, teherviselő alapig el kell távolítani. Ajánlott 
előkezelést végezni a düfa Premium Holzentgrauer szürkeségmentesítővel. 
anyaggal.   Kesseldruckimprägn. Holz A kazányomással impregnált fákat csak 6 hónapos időjárási igénybevételt       

 követően szabad befesteni.  
 Régi festékek A lazúrokat, színtelen lakkokat és a fedőképes festékeket, valamint a laza, 

felpattogzott és repedezett régi bevonatokat a teherviselő faalapig 
maradéktalanul el kell távolítani. 

Hígítás  A termék kenhető konzisztenciájúra van beállítva. 

Felhordási eljárás Használat előtt alaposan fel kell keverni. 

                                                       Ecsettel történő felhordáshoz műanyagsörtés, vagy vegyes sörtés speciális 
lazúrecsetet kell alkalmazni. Mindig szálirányban kell felhordani. A 
mindenkori szükséglet szerint összesen 2 réteget kell felhordani. A megbízható 
favédelemhez 120 ml/m² mennyiségnek kell beszívódni. Az egyes rétegek 
közötti száradási időket be kell tartani. Ezután düfa lazúrral vagy lakkal át kell 
festeni. 
 

Száradási idő  20oC és max. 60 % relatív páratartalom esetén: 
 - felületszáraz:      kb.   1 óra elteltével 
 - átfesthető:     kb.    4 óra elteltével. 
 Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén ezek   
 az idők meghosszabbodnak.   
 

Bedolgozási utasítások   A favédő szerek gomba és kártevők elleni biocid hatóanyagokat 
tartalmaznak, Ezért csak egyedi esetekben, vagy ha a favédelem 
előírt, akkor kell őket alkalmazni,  

  Nem használható beltérben, vagy olyan esetekben, ahol a fa       
      közvetlenül élelmiszerrel vagy táplálékkal érintkezik 
  Helytelen alkalmazás egészség- vagy környezetkárosodáshoz       
      vezethet. A szert vagy termékmaradványokat nem szabad élővizekbe         

talajba vagy csatornába engedni. Tavak, folyók vagy 
szennyvízcsatornák szennyeződése esetén értesíteni kell a 
törvényileg illetékes hatóságokat. 

Általános tudnivalók A fa egy természetes úton újratermelődő nyersanyag. Még ugyanazon 
fafajták is erősen eltérőek lehetnek származásuk, nedvszívó képességük 
vagy alapszínük szerint, ezért a transzparens vagy lazúrozó 
bevonatrendszerek színben eltérő hatásúak lehetnek. 
A durva pórusú lombos fák, pl. a tölgy esetén rövidebb felújítási időközökkel 
kell számolni. A beltartalmi anyagokban gazdag fák jelentősen lelassíthatják 
a száradást.  
A fafelületek karbantartást igénylő felületek: A bevonat hosszú 
élettartamának biztosítása érdekében évente egyszer a bevonatot meg kell 
vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta esteleges sérülések (pl. repedések a 
fában). A sérüléseket szakszerűen ki kell javítani.  
 Szerszámok 

tisztítása 
 A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően vízzel, vagy esetleg 

mosogatószeres elegyben ki kell mosni. 

 
 

    Termékre vonatkozó tudnivalók 
 

Kötőanyagfajta alkidgyanta emulzió  
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Tartalmazott anyagok Az építményfestő szerekre vonatkozó VdL Irányelv szerint:  
alkidgyanta emulzió, víz, adalékok, metil.benzin-izotiazolinon, 
Ez a termék biocid hatóanyagokat tartalmaz: 0,9 % propikonazolt (9g/kg), 
0,3% IPBC-t (3 g/kg), 0,1 % permethrint (1 g/kg).   
Allergiás reakciókat válthat ki. 
Allergia esetén hívja a következő telefonszámot: 00800/ 63333782. 

Fajsúly kb. 1,0 g/cm³ 

VOC-biztonsági tudnivaló EU-határérték a termékre (A/e kategória): 130 g/l (2010) 

A termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz. 

BAuA-Reg.-Nr. N-63889 

Biztonsági tanácsok Gyermekek elől elzárva tartandó. Csiszolási munkák során P2 porszűrőt kell 
alkalmazni. A festék használatakor enni, inni és dohányozni tilos. A 
bedolgozás során és azt követően gondoskodni kell az alapos szellőzésről.  

A szemmel vagy a bőrrel való érintkezése esetén azonnal, alaposan vízzel le kell mosni. Nem szabad a 
csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Az esetleges 
jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap kérésre 
elérhető 

 

Elsősegély 
 

Általános tudnivalók: Az anyaggal szennyezett, átitatott ruházatot 
azonnal le kell venni. Kétségek vagy tünetek felmerülése esetén azonnal 
orvosi tanácsot kell kérni. Allergiára utaló jelek vagy légzésnehézség 
előfordulásakor azonnal orvost kell hívni. Belélegzéskor: Gondoskodni 
kell friss levegőről.  Bőrrel való érintkezés: Vízzel és szappannal 
azonnal lemosni. Ne használjon oldószert/hígítót! Szemmel való 
érintkezés: Szembe való kerülés esetén a szemet nyitott állapotban 15 
percig vízzel kimosni, majd azonnal szemorvossal konzultálni. Orvosi 
segítséget hívni. Lenyelés esetén: NEM SZABAD hánytatni! Azonnal 
orvost kell hívni. A szájat kikell öblíteni és sok vizet kell inni. 

 

Tárolás 
 

Folyamatosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. 

Ártalmatlanítás Háztartási szemétként nem szabad ártalmatlanítani. A folyékony 
anayagmaradványokat nem szabad a csatornahálózatba, az felszini 
vizekbe vagy a talajba engedni AVV hulladék kulcsszám: 03 02 02. 

 

 
 

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az 
aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak 
az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműn nem 
megemlített alkalmazásokat csak visszakérdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való 
kombinációkra. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti 
érvényességét. További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban 
Németországban, Ausztriában, Svájcban és Hollandiában). 

 
 

 
 
 
 

Műszaki adatlap a 2016/06 állapot 
szerint.

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.duefa.de 


