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adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. Forgalmazza: 
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Termékleírás 
A GekkkoSOL Lasur színtelen kötőanyag színes, áttetsző bevonatokhoz, 
különféle törlési, dörzsölési és burkolási lazúrozási technikákhoz 
GekkkoSOL (fal)festék lazúrozására  

Kiválóan alkalmas kevésvé igénybevett / kopásnak nem kitett 
fafelületek (mennyezeti panelek, gerendák) nem sárguló és erősen 

páraáteresztő festésére-lazúrozására is. Minden Kreidezeit pigmenttel 
színezhető.. 

Alkalmas alapok 
Alkalmas GekkkoSOL festékekre és kezeletlen és nedvszívó fára. Csak 

beltéri használatra, ott viszont nedves helyiségekben is. 
Nagyobb mennyiségű felhordás előtt a fa aljzatok esetén az esetleges 
színváltozások miatt próbafestést kell végezni. 

Fafajtól függően a kezelés hatására fa megváltoztathatja természetes 
színtónusát. 
A fentieken kívül egyéb alapfelületekre nem alkalmas. 

Tulajdonságok 
• használatra és színezésre kész, egykomponensű 

• Kreidezeit pigmentekkel színezhető 

• tisztán ásványi alapú 

• matt felületet képez 

• nem sárgul 

• vízzel hígítható 

• szagmentes 

• gyorsan szárad, akár napi három réteg is felvihető 

• nagyon diffúzióképes 

• cseppálló 

• nem éghető 

• könnyen csiszolható 

• vegán 

Összetétel (Volldeklaration) 
vízüvegek, szilíciumásványok, szóda víz xantán, cellulóz, élelmiszer 
tartósítószer (imazalil). 

Alapfelülettel szembeni követelmények 
Az aljzatnak nedvszívónak, stabilnak, tisztának, száraznak, szilárdnak, 

zsírmentesnek, színező és behatoló anyagoktól, valamint szintetikus 
gyantáktól mentesnek kell lennie. Fa felület esetén az esetleges 

bevonatokat (festékek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok stb.) 
maradéktalanul el kell távolítani.  

Felület előkészítés 
• Alaposan tisztítsa le az alapfelületet, a laza porló részeket távolítsa 

el (söpörje le), majd portalanítsa a festendő felületet 

• Ellenőrizze a falfelületek egyenletes nedvszívó képességét, szükség 
esetén vízzel előnedvesítse azokat. 

• Gyalult fa esetén jobb a tapadás és szebb a végeredmény, ha P120-
as finomságú szálirányú csiszolással készítjük elő a felületet. 

Hígítás 

• GekkkoSol festékkel festett falak 
1 rész GekkkoSol lazúrt 2 rész vízzel kell hígítani, majd a kiválasztott 
pigmenttel svagy pigmentekkel színezni. 

• Fa felületek 
Megfelelően előkészített fa felületeket  hígítatlanul, vagy erősen 

szívóképes fafelületek esetén max. 20% vízzel hígítva kell használni.

 

Feldolgozása 

• GekkkoSol festékkel festett falak 
Ecsettel, szivaccsal ronggyal, festéssel, vagy dörzsöléssel. Semmiképpen 
ne hengerrel! 

• Fa felületek 
természetes sörtéjű lazúr- vagy lakkozó ecsettel enyhén rányomva több 

irányban festve, a végén egy irányban (szálirányban) eldolgozva. 
Esetenként az első réteg száradása után P120-as köztes csiszolásra 
lehet szükség. 

Színezése 
Kreidezeit ásványi pigmentekkel a hígítatlan GekkkoSol lazúr max. 20%-
ig színezhető (max. 200g / 1l).  

A hígított lazúr literenként max. 75g pigmenttel színezhető. A 
pigmentek hozzáadása lerövidíti az eltarthatósági időt ezért azt hűvös 
helyen lezárva kell tárolni és 3 napon belül fel kell használni. 

Fafelületek esetén literenként 100-2300g titánfehér pigment 
bekeverésével meszelt hatású felület érhető el. 

Felületvédelem (fán) 
A GekkkoSOL Lasur fa felületeken dekoratív bevonatokat képez és se 

nem védi, se nem helyettesíti  az olajokat és a lakkokat. 
A GekkkoSOL lízúrral kezel fafelületek  a fokozott igénybevételnek kitett 
területeken az alábbi módokon kaphatnak kiegészítő védelmet. 

karnaubaviasz emulzióval: 
Emisszió- és szagmentes, nem lángoló, nem sárgul, selymes, jól illik pl. 

faburkolatokhoz. 
Pórsáfrányviasszal: 
Nem sárgul, fokozza a pigmentek színmélységét, szennyeződés- és 

vízlepergető, kiválóan alkalmas bútorokhoz. 
Keményolajjal: 
Mézes tónusú és vidám, fokozza a pigmentek színmélységét, 

szennyeződés- és víztaszító, strapabíró és strapabíró, kiválóan alkalmas 
padlókra és munkafelületekre. 

 

Rétegfelépítés 
• A GekkkoSOL falfestékre hígítva maximum 5 részegben.  

• Fa felületre hígítatlanul legfeljebb 2 rétegben.  3 rétegű felhordás 
esetén 1:1 arányban vízzel kell hígítani. 

További rétegek fényes felületet, levelesedést és tapadási hibákat 

eredményezhetnek. Egy rétegben matt felületet kapunk. 
 

Felújítása / eltávolítása 

• Fa felületeken:  A GekkkoSOL lazúr valamennyi Kreidezeit 
olajfestékkel, lazúrral és viasszal átfesthető. Alternatív 
megoldásként a GekkkoSOL Lasur csiszolással könnyen 

eltávolítható. Amennyiben 3 réteg lazúr van a fán, akkor azt 
átfestés előtt le kell csiszolni. 

• A GekkkoSOL glazúr minden Kreidezeit falfestékkel átfesthető. 
Ha a maximális 5 rétegnyi lazúr van a felületen, akkor előbb le 
kell csiszolni. 
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Fa padlók lazúrozása 
A fapadlók színes olajos vagy színes gyantalazúrral történő lazúrozása 
nagyon megterhelő munka, amelyet célszerű szakembernek elvégeznie, 

különösen nagyobb területeken az egyenletes megjelenés érdekében. A 
feldolgozási hibák csak kiterjedt csiszolással küszöbölhetők ki, a későbbi 

javítások nehézkesek. 
A GekkkoSOL Lasur a házilagos kivitelezés és kevés tapasztalat esetén is 
remek lehetőséget kínál. 

A fát egyenletesen és pontosan a szálirányában kell átcsiszolni 
(szemcseméret P100 - P120), mert a színes lazúrozás kiemeli a fa 
felületen lévő sérüléseket, vágások, karcolásokat. 

Leporolás után vigye fel ecsettel a hígítatlan, pigmentekkel színezett 
GekkkoSOL lazúrt  szálirányában egyenletesen, vagy masszírozza bele a 

fa erezetébe szivaccsal és hagyja megszáradni. 
A hibák hígított színes mázzal átdolgozhatók. A "túl sok" szín 
mennyisége könnyen csökkenthető részleges, vagy teljes csiszolással 

vagy teljesen eltávolítható magának a fa csiszolása nélkül. A teljes 
száradás után a lazúr kemény olajjal fixálható (betartva az adott 
keményolajra vonatkozó előírásokat). 

 

Anyagszükséglet / kiadósság 

• Fal-felületek esetén hígítva (hígítási arány 1:2): 1 liter 
GekkkoSOL lazúr (3 liter hígított lazúrnak felel meg) 
rétegenként kb. 30 m²-re elegendő sima felületen. 

• Fa felületeken hígítatlanul: 1 liter GekkkoSOL lízúr 
rétegenként kb. 10 m²-re elegendő (sima felületen). 

 Kiszerelések 
• Art. Nr. 138   1l 

• Art. Nr. 1391   5l 

 

Eszközök tisztítása 
Használat után azonnal vízzel.  

Tárolás / eltarthatóság 
A GekkkoSOL lazúr bontatlan kiszerelései fagymentes és légmentesen 

lezárva legalább 12 hónapig eltarthatók. Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
Zárja le légmentesen a megbontott kiszereléseket.  

Termékmaradványok ártalmatlanítása 
Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkatrészek termékmaradványait, 

hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított 

termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet 

ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PP, fém) szelektív 

hulladéktárolóba helyezhető. 

Címkézés 
Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru. 

Jelölések gem. ChemVOCFarbV 

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a 

termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz. 

Száradási idő 
A bevonat jellemzően 2-3 órán belül porszáraz, és átfesthető. 

Figyelmeztetések 
Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). 

Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges 
(szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék 

fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket 
(visszafordíthatatlan foltok veszélye!). 

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges 

allergiát. A GekkkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, 
csak GekkkoSOL hígítóval. 

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. 

Tipikus termékszag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok 
miatt! Gyermekek elől elzárva tárolandó. 

 


