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swingcolor® 

FALAZÚR 
 
KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 mattselyem 

 kiemeli a fa szerkezetét 

 dekorativ    

 víztaszító 

 nyitott pórusú 
 
vízes bázisú 
 
_________________________________________________________________
__________________ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 vizes bázisú lazúr 

 minden lombos és tűlevelű fára 

 nedvességszabályozó 

 időjárás és UV-álló 

 víztaszító 

 dekorativ 

 könnyen kezelhető 
 
Alkalmazási terület 
Bútorokra, lambériára,  panelekre, kerítésekre, pergolákra, faborításokra stb. 
 
Száradás 
Felületszáraz kb. 1 óra múlva, 12 óra múlva átdolgozható.  
 
Felhasználás 
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m²-re elegendő egy rétegben. 
 
Szerszámok 
Vízes  bázisú  lazúrhoz használható ecset. 
 
 
Előkészítés / Felhordás 
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. 
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Első felhordás 

 Impregnálás: A kezeletlen fát   kültéri felhasználás esetén  FAVÉDŐ 
ALAPOZÓVAL  impregnáljuk, beltéren FAALAPOZÓVAL alapozzuk.  

 Alapozó réteg:  1 x  FALAZÚRRAL. 

 Fedőréteg: 1 x FALAZÚRRAL, kültéren 2 x. 
 
Felújító réteg 
A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a 
teherbíró alapig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás 
esetén. Nyitott pórusú régi lazúr rétegeket le kell tisztítani, alaposan lecsiszolni és 
attól függően, hogy az időjárásnak mennyire kitett a felület, 1-2 x átkenni lazúrral. 
 
 
Műszaki tudnivalók: 
Ne használja +5°C alatt. A  végleges színt csak teljes száradás után érjük el. 
Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot  befolyásolja a fa eredeti színe. 
Kültéren erősen igénybevett felületekre a TARTÓS VÉDŐLAZÚR használatát 
javasoljuk A lazúr ne érintkezzen lágyító tartalmú műanyagokkal, mint például 
szigetelőprofilok/tömítőanyagok stb. vagy használjon lágyítószermentes profilokat. 
Polcfelületeket, asztallapokat, ülőbútorokat tanácsos  TARTÓS 
VÉDŐLAZÚRRAL lekenni. A felhordás időjárásállósága függ  az alkalmazott 
technológiától, a konstrukciótól, valamint a kiválasztott színtől. Időjárásnak erősen 
kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében közepes ill. sötét színekre érdemes 
festeni. A  fát  rendszeres időszakokban, azonban legalább 2-3 évente  meg kell 
nézni és  szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni (látható kopások vagy 
repedések esetén).  
 
Hígítás 
Ne hígítsa. 
 
Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal, meleg vízzel és szappannal. 
 
Tárolás: 
Hűvös (+5° C alatt nem), száraz helyen, jól lezárva tartandó. 
 
Hulladékkezelés 
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. 
Festékmaradékot tartalmazó  csomagolást a  080112 ( EWC) számú rendeletnek 
megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni. 
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Fontos tudnivalók 
Káros anyagoktól mentes alapozóknál is be kell tartani a szokásos biztonsági 
előírásokat. Tárolása gyermekek által nem elérhető helyen. Festékszóró 
használata esetén   A2/P2 kombifilter használata kötelező. Csiszoláskor 
használjon P2  porvédő filtert. A felhordás és a  száradás idején gondoskodjon az 
alapos szellőzésről. A festék használata idején kerülendő az étkezés, 
italfogyasztás és a dohányzás. Amennyiben az anyag szembe vagy bőrre kerülne, 
azonnal mossa le bő vízzel.  Kérjük, ne öntse lefolyóba/csatornába és a földre 
sem.  
 
A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk. 
 
Összetétel 
Akril diszperzió,  titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, szilíciumdioxid, víz, 
glikoléter, adalékanyagok,  konzerválóanyagok  (methyl- és benzisothiazolinok) 
 
További információkat talál a műszaki leírásban. 
 
 
EU határérték erre a termékre (A/e osztály): 130 g/l (2010).A termék max. 100 g/l 
VOC-t tartalmaz. 
 
375 ml ~ 0,38 kg ~ 4m2 
750 ml ~ 0,75 kg ~ 8 m2 
2,5l ~ 2,5 kg ~ 27 m2 
 
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: 
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Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d. 
Kajuhova 45 
1000 SLO - Ljubljana 
Tel.: 00386 / 1 546 6865 
 

 
Vorderseitensignet: 

 Blauer Engel – weil schadstoffarm 

 EN 71-3 
 
Kennzeichen 
- Blauer Engel – weil schadstoffarm 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
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MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen) 
 

6184 
swingcolor® 
HOLZLASUR 
 

 
Vorbereitung / Anstrichaufbau 
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen 
sein. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünner abwaschen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren und Farbton 
prüfen.  
 

Basis 5 

 
Inhaltsstoffe 
Acrylat-Dispersion, Titandioxid, organische/ anorganische Buntpigmente, Siliciumdioxid, Wasser, Glycolether, 
Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon)  
 

Kennzeichen 
- Blauer Engel – weil schadstoffarm 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
- Mix-Button 
 
Basisinhalt: (siehe Tabelle)  

Gebindegröße 750 ml 

Basis 5 750 ml 

 

 


