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6149 
swingcolor® 

2 az 1-ben Ablak- és ajtólakk 
 
FÉNYES 
 
KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 Faablakokra és faajtókra 

 fehér 

 időjárásálló 

 gyorsan száradó 
 
vizes bázisú 
 
_________________________________________________________________
_________________ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 akril lakk 

 jó él lefedés 

 magas fedőképesség 

 alapozott fémekre is 

 időjárásálló 

 könnyen felvihető 

 gyorsan száradó 
 
 
Alkalmazási terület 
Speciálisan ajtókra és ablakokra. ABLAK- ÉS AJTÓ ALAPOZÓVAL együtt 
alkalmazva engedi, hogy a nedvesség távozzon a fából és védi a fát a további 
nedvességfelvételtől. 
 
Alapfelület 
Fa 
 
Száradás 
Felületszáraz kb. 2 – 3 óra múlva, átdolgozható kb. 15 óra elteltével. 
 
Felhasználás 
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m²-re elegendő egy rétegben. 
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Szerszámok 
Vizes bázisú lakkokhoz használható lakkozó henger vagy ecset. Festékszóróval is 
fel lehet vinni. Ebben az esetben vegye figyelembe a készülék gyártójának 
utasításait. 
 
Előkészítés / Felhordás 
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, zsír- és pormentes. A doboz 
tartalmát használat előtt jól fel kell keverni. 
 
Első felhordás 

 Impregnálás: A kezeletlen fát kültéren, valamint az ablakokat és külső 
ajtókat FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL kell impregnálni. Beltéren használjon 
FAALAPOZÓT. 

 Alapozó festés: 1x 2 az 1-ben ABLAK- ÉS AJTÓLAKK. Kivételesen finom 
felületek esetén használhatja 1x a vizes bázisú ABLAK- ÉS 
AJTÓALAPOZÓT.  
Vas felületekre használjon 1x ROZSDAVÉDŐ ALAPOZÓT, NE-fémekre 1x 
vizes bázisú UNIVERZÁLIS ALAPOZÓT alapozásként. Kültéren 2x. 
Száradás után finoman csiszolja meg. 

 Simítás: az esetleges egyenetlenségeket FELÜLETSIMÍTÓVAL korrigáljuk. 
Ebben az esetben alapozó festésként használja a vizes bázisú ABLAK- ÉS 
AJTÓALAPOZÓT. 

 Fedőfestés: 1x  2 az 1-ben ABLAK- ÉS AJTÓLAKKAL. Kültéren 2 x. 
 
Felújító réteg 
Jó állapotú régi festékréteget csiszolja meg, tisztítsa le és 2 az 1-ben ABLAK- és 
AJTÓLAKK-KAL hígítatlanul kenje le. Leváló, nem teherbíró régi festékréteget 
maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első 
felhordás esetén. 
 
Műszaki tudnivalók 
Ne használja +5 °C alatti levegő- és felületi hőmérséklet alatt. Gazdag beltartalmú 
fák esetében, azért hogy elkerüljük a beltartalmi anyagok megjelenését a 
bevonaton, használjuk az oldószeres ABLAK – ÉS AJTÓALAPOZÓT. Ne 
érintkezzen lágyító tartalmú műanyagokkal, mint pl. 
szigetelőprofilok/tömítőanyagok. 
 
Szerszámok tisztítása 
Használat után azonnal mossa ki szappanos, langyos vízzel.  
 
Tárolás 
Hűvös, száraz helyen, jól lezárva tartandó. 
 
Hulladékkezelés 
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Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. 
Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) 
megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. 
 
Biztonsági előírások 
Káros anyagtól mentes alapozók használata esetén is be kell tartani a szükséges 
óvintézkedéseket. Gyermekek elől elzárva tartandó. Festékszóró használata 
esetén A2/P2 kombifiltert használjon. Csiszoláskor P2 porvédő filtert használjon. 
Festés és száradás idején gondoskodjon az alapos szellőztetésről. A festék 
használata idején kérjük kerülje az étkezést, ivást és dohányzást. Amennyiben a 
festék/lakk szembe vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni bő vízzel. 
Kérjük, ne öntse lefolyóba, csatornába vagy a földre.  
 
A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk. 
 
Összetétel 
Akril diszperzió, titándioxid, víz, glikolok, adalékanyagok, tartósítószerek (metil- és 
benzisothiazolinon).  
 
Bővebb információkat a műszaki adatlapból kaphat. 
 
EU határérték erre a termékre (A/d osztály): 130 g/l (2010). A termék max. 75 g/l 
VOC-t tartalmaz. 
 
 
Produced for: 
HR 
Proizvedeno za: 
Bauhaus-Zagreb k.d. 
Skorpikova 27 
HR-10090 Zagreb 
Tel.: 00385/13 43 08 05 
 
CZ 
Vyrobeno pro: 
Bauhaus k.s., 
Strážní 7 
63900 CZ - Brno, 
Tel.: 00420/53 87 25 11 1 
 
HU 
Forgalmazó: 
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt. 
H-2120 Dunakeszi 
Pallag u. 9. 
Tel.: +36 27 886 160 
 
SLO 
Izdelano za: 
Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d. 
Kajuhova 45 
1000 SLO - Ljubljana 



Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen! 
Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen! 
Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen! 
Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!) 

 
Tel.: 00386 / 1 546 6865 
 

 
 
375 ml ~ 0,44 kg ~ 4 m

2
 

750 ml ~ 0,89 kg ~ 8 m
2
 

2,5 l ~ 2,95 kg ~ 27 m
2
 

 
Kennzeichen 
- Blauer Engel – weil schadstoffarm 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
 


