
 
 
 

 

Falazúr
Nyíltpórusú, vékonyrétegű, 
kül- és beltéri impregnáló lazúr 
 

 

 

 

 

Kiszerelés: 
0,75 l; 5 l; 10 l 

Hígítás: 
Az anyag feldogozáskész, hígítást nem igényel. 
 

Színek: 
Fenyő, Cseresznye, Tölgy, Mogyoró, Mahagóni, 
Ébenfa, Gesztenye, Mandulafenyő 

Anyagszükséglet: 
8-12 m²/l (ca. 80-120 ml/m² sima alapfelület esetén. 
Feldolgozás esetén próbafelhordást kell végezni a 
pontos anyagszükséglet megállapítása érdekében. 
 
 

Alkalmas alapfelületek: 
Az alapfelület legyen szívóképes, tiszta és 
hordképes, laza részektől mentes faszerkezet. A fa 
nedvességtartalma lombos fa esetén ne haladja 
meg a 12%-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot. 

Száradási idő: 
20 °C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom 
esetén 1-2 óra múlva porszáraz, 5 óra múlva 
megfogható, 8 óra múlva átfesthető. 
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb 
páratartalom esetén a feldolgozási idő 
hosszabbodik. 

Tulajdonságok: 
- vékonyrétegű 
- nyiltpórusú 
- vízlepergető 
- időjárásálló 
- könnyen feldolgozható 
- átdolgozható oldószeres lakkokkal 

Felhordás/ Feldolgozási hőmérséklet: 
Ecsettel, szórással. A használat előtt fel kell keverni. Az 
eszközöket testbenzinnel vagy terpentinnel tisztítsuk. 
+ 5 °C alatt ne dolgozzuk fel 
 
 

Fényesség: 
Selyemmatt. 
A fényesség az alapfelülettől függően változhat. 
 

Alkalmazási terület: 
- nem mérettartó faszerkezetek, mint kerítések, korlátok, 
ereszdeszkák, pergolák védelmére 
- korlátozottan mérettartó faszerkezetek, mint nútféderes 
lambériák, kapuk, alakpárkányok 
- köztesrétegként mérettartó szerkezetekre mint: ajtók és 
ablakok. 
Nem alkalmas talajjal érintkező faszerkezetekre, szaunába vagy 
direkt élelmiszerekkel érintkező fafelületekre.
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Nem hordképes bevonatok: 
Régi nem hordképes festékbevonatokat a 
hordképes nyers fafelületig lecsiszolni. 

Feldolgozás: 
Az alapfelület előkészítése: 
- új faszerkezetek: sima fafelületeket szálirányban megcsiszolni, 
alaposan megtisztítani, esetleges gyanta táskákat eltávolítani. 
- régi kezeletlen faszerkezet: az elszürkült részeket az 
egészséges felületig lecsiszolni és alaposan megtisztítani. 
- festett fafelületek: a régi festékréteget a szívóképes fafelületig 
el kell távolítani. Jól tapadó vékonylazúrokat megcsiszolni, 
megtisztítani és az Alpina Falazúr tapadóképességét meg kell 
vizsgálni. 

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés 

 

Raktározás: 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 5 évig tárolható. 
 
Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11* - szerves 
oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék vagy lakkhulladékok. Biztonsági előírások: 

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy 
megrepedését okozhatja 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető 
helyen tartandó 
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás 
S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni  
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a 
szembejutást 
S 29 – Csatornába engedni nem szabad 
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell 
használni 
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható 
S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell 
fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét 
„Túlérzékenységet okozó anyagot (Kobaltkarboxilát, 2-
Butanonoxim) tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” 

Műszaki információ száma: Nr. A – L050 D 
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További információk 

Anyagszükséglet: 
 Ecsettel: Hengerrel: Szórva: 
ml/m²  80-100  100-120 100-120 

Összetétel: 
Alkydgyanta, tesztbenzin, pigmentek, szervetlen,     
töltőanyagok, additivek. A termékkategória EU által 
meghatározott VOC határétéke (700 g/l 2007 / 2010). Ez a 
termék max 640 g/l VOC tartalommal rendelkezik. 
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