FAANYAGVÉDO SZEREK
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Fa bútorainkat és berendezési tárgyainkat hosszú
ideig megőrizhetjük, ha megfelelően ápoljuk és
védjük azokat a különféle gombák és kártevők
ellen.
PENÉSZGOMBA ÉS KÉKGOMBA
A penészgomba árt a faszerkezetnek. Önmagában nem roncsoló hatású, de megköti a
nedvességet, ami kedvező feltételeket teremt
az egyéb gombafajták megtelepedéséhez.
A kékgomba behatol a fába és elszínezi azt, de
nem teszi tönkre.

FARONTÓ GOMBAFAJTÁK ÉS KÁRTEVŐK
A farontó gombafajták veszélyeztetik leginkább
a faszerkezeteket. Ha a fa nedvességtartalma
hosszabb időn át meghaladja a 20%-ot, akkor az
táptalajt kínál különböző gombafajták számára. A
megfelelő alapozás hiánya pedig lehetőséget ad
a különböző rovarkártevők megtelepedésére.
A Supralux Xylamon termékcsalád gombaölő
anyagokat tartalmaz, amelyek meggátoljáka gombatípusoknak a megtelepedését.
Hatékony védelemhez speciális termékek
szükségesek, mint a Supralux Xylamon impregnálószerek vagy a Supralux Xylamon
Szúölő szer, melyek mélyen behatolva a fa szerkezetébe fejtik ki hatásukat.
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HOGYAN LAKKOZZUNK?

Natúr, kezeletlen parketta, felület lakkozása:
• Csiszolja meg a felületet azért, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és az egyenetlenségeket.
• Alaposan fel kell porszívózni.
• A keletkezett hézagokat kell tömíteni, majd újból csiszolja, portalanítsa, porszívózza.
• Alapozás: Supralux Gemini Tivinil
• Lakkozza le felületet, vegye figyelembe a megfelelő rétegszámot és a rétegek felvitele között várja
meg a megfelelő szádadási időt. A rétegek között mattító csiszolást kell végezni.
• A lakkot használat előtt alaposan keverje fel.
• Olajos fákat, pl. teakfa a csiszolás után rögtön lakkozni kell.

Korábban lakkozott parketta, fafelület lakkozása:
• Kopott, rossz állapotú parketta esetén: A régi sérült lakkréteget teljesen le kell csiszolni, majd
alapozni és a megfelelő termék kiválasztásánál a megfelelő rétegszám felvitele javasolt.
• Ha a bevonat ép, zsírtalanítsa le a felületet és le a felületről a szennyeződéseket.
• Csiszolja fel mattra a felületet és porszívózzon fel alaposan.
• Lakkozza le a felületet, vegye figyelembe a megfelelő rétegszámot és a rétegek felvitele között várja
meg a megfelelő szádadási időt.

NE használjon lakkot melegített, állandóan víznek kitett, korábban olajozott vagy viaszolt felületeken.

A festett felületeket csak a réteg teljes keményedése után szabad használni, azaz legkorábban az
adott terméken megadott napok számának elteltével vehető igénybe, valamint a termék szagának
megszűnése után. A lakk a fát enyhén sárgíthatja.

Supralux Monolakk
egykomponensű parkettalakk
A Supralux Monolakk egykomponensű
parkettalakk korszerű poliuretán-alkid
alapú lakk amely beltérben fa, parafa valamint más fa padlók védelmére szolgál.
Tartós és kopásnak ellenálló réteget képez.
Könnyebb felvitelt biztosít a hagyományos
hígító tartalmú lakkokhoz képest.

• parkettára, lambériára
• nincs kellemetlen szaga
• gyorsan szárad
• kiadós
Kiadósság: 12-15 m2/L
Kiszerelés: 0,75 L, 5 L
Magas / Selyemfényű

Figyelem!
H226, H336
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