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FELÚJÍTÁS KISOKOS

Ha egy felület lemattult, fényét vesztette, a rajta lévő festékréteg pedig máló, berepedezett, sürgős felújításra van szükség, mert a fafelület nem kap már elegendő
védelmet.
Amennyiben szabad szemmel nem igazán látható a fafelületen a repedezettség,
egy nagyon egyszerű módszerrel ellenőrizhetjük hogy fafelületünk védőrétege ép
vagy kopott: fektessünk rá egy átnedvesített rongyot a fa felületére. Ha pár perc
elteltével a fa sötétebb színű lesz, a felület felújításra szorul.

1. TISZTÍTSUK MEG A FELÜLETET!
2. CSISZOLJUK! PORTALANÍTSUK!

3. ALAPOZZUNK!

FONTOS!
Korábban lazúrozott elöregedett felületekről levelekben leváló fafelületről a régi réteget csiszolással távolítsuk el. A teljesen lekopott részeket
favédőszerrel kezeljük. A megmaradt lazúrozott
felületet csiszoljuk át, majd portalanítsuk a teljes
felületet.
A portalanítás után foltozzuk ki lazúrral a festékhiányos részeket, majd a foltok száradása után jöhet
a teljes felület átvonása. A teljes felület átvonására vagy ugyanazt a színt, vagy valamivel sötétebb
színt válasszunk, hogy a foltok által létrejött színeltérés ne legyen látványos.
Színtelen lazúrt ne használjunk utolsó rétegként.
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4. KEZDHETJÜK A LAZÚROZÁST!
A lazúr felkenését mindig a festendő terület belsejében kezdjük. (Soha ne a széleken). A szélek felé hos�szanti irányba haladva lendületesen kenjünk. A felhordás mindig szálirányban történjen. A felvitt rétegek
között mindig várjuk ki a megfelelő száradási időt.
Az első réteg száradása után, csiszoljuk meg a munkadarabot. Ezzel nemcsak a tapadást segítjük elő, hanem szebb, simább felületet kapunk, ha az első réteg
lazúr által felhúzott szálakat egy finom csiszolóval szálirányban eltávolítjuk.
A lazúrozás a tartósan talajjal vagy vízzel érintkező felületek esetén nem biztosít kellő védelmet.

FONTOS!
A még kezeletlen, natúr fa legyen légszáraz, por
és zsírmentes. Az esetleges gyantakiválásokat
Supralux H-400 észter hígítóval távolítsuk el.
A fát szálirányban csiszoljuk simára, és mindig
portalanítsuk a felületet. A portalanítást végző
ecsettel sosem lazúrozzunk.
Ne lazúrozzunk amennyiben az alapfelület hőmérséklete +5 °C alatt van, és tűző napsütésben.
Illetve ne vigyünk fel lazúrt nem kellően száraz
fára (18 % nedvességtartalom felett), festett vagy
lakkozott felületre. Szórással ne vigyük fel!
A festési munkálatokat ne végezzük tűző napon,
felmelegedett felületre se fessünk. A festék oldószerének gyors párolgása megnehezíti a festék
terülését, lehetetlenné válik szép és jó munkát végeznünk. A túl alacsony hőmérsékletnél
(+10 C0 alatt) a víz bázisú termékek kötési ideje,
száradási ideje növekszik.
Használat előtt minden esetben végezzen próbafestést a színeltérések elkerülése érdekében.
A vizes bázisú lazúr végleges színét a száradás
után nyeri el.
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VÉKONY VAGY VASTAGLAZÚR?

A vékonylazúr mélyen behatol a fába, a fa felületén
vékony, de ellenálló réteget képez, szerkezetileg védi
a fát. Ezért a fizikai hatások ellen, mint pl.: víz, szél,
napsütés kellő védelmet biztosít a fának. A vékonylazúrt mindig több rétegben, telítettségig ajánlatos
felhordani, a rétegek között lehetőség szerint minél
több száradási időt hagyjunk (2-3 nap).

A vastaglazúr jól beszívódik, és vízzáró réteget képez. Felületi védelmet ad. Ezen tulajdonsága miatt
főleg mérettartó faszerkezetekre ajánljuk. Ameddig
a filmréteg sértetlen és összefüggő, addig a lazúr
megfelelő védelmet biztosít a környezet külső fizikai
behatásaival szemben.

Elsősorban a nem mérettartó faszerkezetekre ajánljuk,
mint oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés.

Mérettartó faszerkezetek: ajtó, ablak,
Az időjárásnak kevésbé kitett, mérettartó és korlátozottan mérettartó (ajtó, ablak, pergola, szaletli), fa szerkezetekre alkalmazhatunk vastaglazúrokat.

Az állandó méretváltozás miatt előbb-utóbb ezeken
a felületeken megreped a bevonat, ezért ezeket vékonylazúrral kezeljük. A nem mérettartó szerkezeteket, és azokat a faszerkezeteket, amelyek az időjárás, a
nedvesség, a napsütés állandó váltakozásának vannak
kitéve, nem ajánlott vastaglazúrral bevonni.

A korlátozottan mérettartó faszerkezeteknél, mint
homlokzati borítás, zsalugáter, pergolák, szaletli a kettő együttese alkalmazható: 1-2 réteg vékonylazúr és
1 réteg vastaglazúr.
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Az oldószeres lazúrok elonyei:

A vizes lazúrok előnyei:

• Patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el vele.
• Mélyen beszívódik a fába.
• Véd a csapadékkal és az UV sugarakkal szemben.
• Tartós védelem
• Hosszú nyitott idő

• Gyorsan szárad
• Nincs kellemetlen szaga
• Környezetkímélő
• Mélyen beszívódik a fába, ezáltal jobban kiemeli a fa
természetes szépségét.

• Könnyű használat

TIPP!

TIPP!

 
Nyári időben célszerű a kora reggeli,
vagy késő esti hűvösben festeni kültéren.
 
Nem alkalmazható gyerekjátékokra,
méhkaptárokra, hajtatóházakra, valamint
élelmiszerrel, vagy takarmánnyal közvetlenül
érintkező faanyagok védelmére.
 
Színtelen lazúrt ne használjunk
utolsó rétegként.

 
Nyári időben célszerű a kora reggeli,
vagy késő esti hűvösben festeni kültérten.
 
Télen megfagyhat a festék, erre vigyázni kell.
Óvja a fagytól.

Vizes bázisú vagy oldószeres lazúr alapozása kültéren hasznos, mert:
• impregnálást ad a fának.
• a biológiai kártevők ellen védelem nyújt. Fa fajtáktól függően (főleg a puhafáknál, mint pl. a fenyőfélék és a
lombos fák közül a nyárfák bel- és külföldi változatai. Igen jó asztalos és épületanyag a lucfenyő. Épület és bútoranyagnak egyaránt jó a vörösfenyő. A legelső rangú épületanyag borovi fenyő.) Megfelelő alapozás hiányában
a rovarkártevők is megtámadhatják a faanyagot. Kékfoltosodás alakulhat ki, a meleg és a magas páratartalom
elősegíti a gombák elszaporodását, és a fa korhadásához vezethet. A keményfák, pl.: akác és a tölgy természetes
védelemmel rendelkeznek a kékülés ellen.
• megkönnyíti a lazúr tapadását a faanyaghoz.
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RÉTEGRENDEK
Vizes bázisú lazúroknál ajánlott bevonatrendszer
Beltérben

Natúr kezeletlen fa esetében
Supralux Xyladecor
Vastaglazúr Aqua
színtelen lazúr
első rétegként.
Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
kiválasztott színben, 2 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó: Supralux
Xylamon vizes bázisú impregnálószer

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor
Vastaglazúr Aqua
1-2 rétegben

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben korlátozottan mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó: Supralux
Xylamon vizes bázisú impregnálószer

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua,
vékonylazúr, kiválasztott színben
1-2 rétegben

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben nem mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó: Supralux
Xylamon vizes bázisú impregnálószer

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua
1 rétegben

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua
1-2 rétegben
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Oldószeres lazúroknál ajánlott bevonatrendszer
Beltérben
Beltérben alapozás nem szükséges.
Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic
színtelen lazúr
(Natúr kezeletlen
fa esetében)
Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr

Tartós bevonatrendszer kültérben mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó:
Supralux Xylamon impregnálószer

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor
Vastaglazúr
1-2 rétegben

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben korlátozottan mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó:
Supralux Xylamon impregnálószer

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr
1 rétegben

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic vékonylazúr
1-2 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben nem mérettartó faszerkezetek esetében:
Alapozó:
Supralux Xylamon impregnálószer

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor
Classic Vékonylazúr
1-2 rétegben

Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr
1 rétegben
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