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FAVÉDŐ LAZÚR
KÜLTÉRI HASZNÁLATRA







vékonylazúr
mattselyem
UV-álló
időjárásálló
víztaszító
nyitott pórusú

oldószeres
_________________________________________________________________
__________________
Rückseite
Tulajdonságok
 vékonyrétegű alkidgyanta lazúr
 minden lombos és tűlevelű fára
 nedvességszabályozó
 időjárás- és UV-álló
 víztaszító
 időjárásálló
 könnyen felvihető
Alkalmazási terület
Tető, homlokzat, redőny, pergolák, kerítések, külső burkolatok, széldeszka stb.
festésére.
Száradás
Kb. 1-2 óra múlva felületszáraz, 24 óra múlva átdolgozható.
Felhasználás
A doboz tartalma kb. (siehe unten) m²-re elegendő egy rétegben.
Szerszámok
Oldószeres lazúrhoz használható ecset.
Előkészítés / Felhordás
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Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt
lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni.
A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.
Első felhordás
 Impregnálás: A kezeletlen fát kültéren FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL
impregnáljuk.
 Alapozófestés: 1 x FAVÉDŐ LAZÚRRAL, erősen igénybevett felületeken
kétszer
 Fedőréteg: 1 x FAVÉDŐ LAZÚRRAL
Felújító réteg
A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le,
tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Nyitott pórusú
régi lazúrrétegeket le kell tisztítani, alaposan lecsiszolni és időjárási
igénybevételtől függően 1-2 rétegben lekenni.

Műszaki tudnivalók
A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy
a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. A felvitt réteg időjárásállósága
függ a felhordás technológiájától, a konstrukciótól és a kiválasztott
színárnyalattól. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát a megfelelő UV-védelem
érdekében közepesen erős vagy sötét színekkel kell lekenni. Rendszeres
időközönként, de legalább 2 – 3 évenként a fafelületeket meg kell nézni és
szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni ( látható kopások vagy
berepedések esetén).
Hígítás
Ne hígítsa.
Szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossa ki aromamentes higítóval.
Tárolás
Hűvös, száraz helyen és jól lezárva.
Hulladékkezelés
Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni.
Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC)
megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.
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FIGYELMEZTETÉS
Tartalma: NAPHTHA (KŐOLAJ), TESZTBENZIN ; CAS-Nr. : 64742-82-1
NAPHTHA (KŐOLAJ), HIDROGÉNNEL KEZELT NEHÉZ FRAKCIÓ ; CAS-Nr. :
64742-48-9
Óvintézkedések
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Biztonsági előírások
P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P301/310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.
P501.1 A doboz tartalmát/dobozt a felelős megsemmisítőnek vagy kommunális
gyűjtőhelyre átadni
További tudnivalók
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH208 Tartalma: ZSÍRSAVAK, C18-TELÍTETLEN DIMEREK,
REAKCIÓSTERMÉK N-DIMETHYL-1-EL, 3-PROPANEDIAMINNAL ÉS 1,3
PROPANEDIAMINNAL ; 2-BUTANONOXIM.
Allergiás reakciókat okozhat.
Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező.
Gyúlékony..
Összetétel
Alkidgyanta, titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, tesztbenzin, isoparaffin,
adalékanyagok.
EU határérték erre a termékre (A/f osztály): 700 g/l (2010). A termék max. 700 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
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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
Tel.: 00386 / 1 546 6865

750 ml ~ 0,6 kg ~ 12 m2
2,5 l ~ 2,0 kg ~ 40 m2
4 l ~ 3,2 kg ~ 64 m2
5 l ~ 4,0 kg ~ 80 m2
Kennzeichen
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- tastbares Warndreieck
- Gefahrenpiktogramm: Gesundheitsgefahr (GHS08)

