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TARTÓS VÉDŐLAZÚR
KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA







selyemfényű
csepegésmentes, fej feletti munkálatokhoz
nagyon jó időjárás- és UV-álló
extra UV-szűrő
nyitott pórusú
víztaszító ( falls platztechnisch möglich)

oldószeres
Rückseite
Tulajdonságok
 közepes rétegű alkidgyanta lazúr
 minden lombos és tűlevelű fára
 nedvességszabályozó
 nagyon jó időjárás- és UV-álló
 víztaszító
 időjárásálló
 könnyen felvihető
Alkalmazási terület
Faborítások, széldeszkák, faházak, pergolák, ajtók és ablakok festésére.
Száradás
kb. 6 óra múlva felületszáraz, 24 óra múlva átdolgozható.
Felhasználás
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re (1 rétegben) elegendő.
Szerszámok
Oldószeres lazúrhoz használható ecset.
Előkészítés
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, zsír-, viasz-, és zárt lakkrétegtől mentes. Magas
gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohígítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.
Első felhordás
 Impregnálás: a nyers fát kültéren impregnálja FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL.
 Alapozó festés: 1x TARTÓS VÉDŐLAZÚRRAL, időjárásnak erősen kitett felületeket 2x.
 Fedőréteg: 1x TARTÓS VÉDŐLAZÚRRAL.
Felújító réteg
A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegig, tisztítsa meg
és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Nyitott pórusú régi lazúrokat tisztítsa le, csiszolja meg és a
terhelésnek megfelelően 1-2x kenje be lazúrral.
Műszaki tudnivalók
Nagy felületek esetén beltéri használatra a FALAZÚRT ajánljuk. Beltéren száradás után is érezhető lehet a
jellegzetes alkidgyanta illat. Ügyeljen arra, hogy a lazúrt mindig szálirányba kenje. Vegye figyelembe, hogy a fa
saját színe befolyásolja a lazúr színárnyalatát.
Szakszerű munkavégzés esetén a bevonat akár 5 évig megvédi a kezelt felületet a káros környezeti hatásoktól. A
bevonat időjárásállósága függ a helyes kezeléstől, a kezelt felület szerkezetétől, valamint a kiválasztott
színárnyalattól. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát megfelelő UV-védelemmel rendelkező közepes vagy sötét
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színárnyalatokkal fessük. Rendszeres időközönként érdemes ellenőrizni a felületet és legkésőbb 2 - 3 év múlva
újra lekenni (látható kopások vagy repedések esetén).
Hígítás
Ne hígítsa.
Szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossa ki hígítóval. Aromamentes.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.
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.
Biztonsági előírások
P261.3 Kerülje a gáz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét..
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P303/361/353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.
További tudnivalók
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 2-BUTANONOXIMOT tartalmaz.
Allergiás reakciókat okozhat.
Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező
Gyúlékony.
Összetétel:
Alkidgyanta, titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, kálcium-karbonát, szilikátok, izoparaffin, víz,
adalékanyagok.
EU határérték erre a termékre (A/d osztály): 400 g/l (2010). A termék max. 400 g/l VOC-t tartalmaz.
Tüzveszélyességi osztály: E – Nem tüzveszélyes
A termék < 0,1 súlyszázalék benzolt 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
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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 ~ 0,64 kg ~ 10 m
2
2,5 l ~ 2,13 kg ~ 33 m
2
4 l ~ 3,4 kg ~ 53 m

2

Vorderseitensignets:
 AROMATENFREI
 Störer: „5 Jahre“
Kennzeichen
- Geruchsmild – testbenzin & aromatenfrei (Vorderseite)
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
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MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)
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Előkészítés
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd, zsír-, viasz- és zárt lakkrétegtől mentes. Magas
gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohígítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól keverje fel és ellenőrizze
a színárnyalatot.
Basis1
Összetétel:
Alkidgyanta, titándioxid, szerves/szervetlen színes pigmentek, szilikátok, kálciumkarbonát, alifás vegyületek,
Isoparaffin, víz, adalékanyagok.
Kennzeichen
- Geruchsmild – aromaten- und testbenzinfrei (Vorderseite)
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Mix-Button
Basisinhalt: (siehe Tabelle)
Gebindegröße 750 ml
2,5 L
Basis 1
712,5 ml
2,375 Liter

