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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. 
Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a 

gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az 
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. 
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Termékleírás 
A Kreidezeit szürkítőlazúr egy ezüstszürke biocid mentes lazúr, különösen 
kültéri fűrészárura, szálcsiszolt fafelületekre mint a faburkolatok, gerendák, 
kerítések, játékok, kocsibeállók stb. Jól használható fa járófelületekre, 
teraszokra is. 

A Kreidezeit szürkítőlazúrral a viharvert vagy öregített ezüstözött 
fafelületek megjelenése érhető el. A felületre felvitt lazúr újrafestés nélkül 
folyamatosan és szépen kopik/öregszik lehetővé téve a szinte 
zökkenőmentes átmenetet az öreg fák természetes patinájába. 

A klasszikus olajfestékek (pl. színes fedőfestékek) és az iszapfestékek (pl. 
svédvörös festék) tulajdonságait egyesítő könnyen kezelhető, durva 
felületeken is ideális, újrafestést nem igénylő lazúr. 

Beltéri dekorációs célokra is kiváló. Méretben stabil fákhoz, pl. ablakok, 
ajtók. nem ajánlott. 

Konstruktív (szerkezeti) favédelem 
Konstruktív favédelem, minden olyan intézkedés, amely szárazon tartja a 
fát és hosszú távon megakadályozza annak hosszantartó nedvesen 
maradását, ami jelentősen meghosszabbítja a festékek élettartamát is. 
Ezért a már a tervezéskor olyan szerkezeteket kell kialakítani, mint a 
faanyagok függetlenítése a talajtól, a nagy tető túlnyúlások, a vízszintes 
felületek enyhén lejtős kialakítása, csepegtető élek kialakítása, a 
bütüfelületek védelme és a faburkolatok hátsó átszellőztetése. 

Tulajdonságok 
• használatra kész 

• szín: ezüstszürke lazúr  

• nem reped, nem pattogzik le, nem válik le a felületről 

• időjárásálló és rugalmas 

• lég- és páraáteresztő 

• nyál és az izzadságálló (DIN 53160 szerint) 

• oldószere természetes balzsam terpentin olaj 

• biocidektől mentes, kobalt-, ólom- és bárium mentes 

• vegán 

Összetétel (Volldeklaration) 

Lenmagolaj, tungolaj-standolaj, lenmagolaj-standolaj, balzsam terpentin 
olaj, kolofónium*-glicerin-észter, vasoxid pigmentek, titánfehér, alumínium 
pigment, talkum, duzzadó agyag, kovaföld, mangán és kalcium szikkatívok. 

*erdeifenyő gyanta elszappanosított természetes kivonata. 

Alkalmas szerszámok 
Lazúrecset, lakkozóecset (festékszóróhoz, festőhengerhez nem alkalmas). 

Próbafestés 
Festés előtt egy eldugott helyen az esetleges színváltozások kiderítése 
érdekében próbafestés ajánlott. A végső színhatás függ a lefesteni kívánt fa 
színétől és összetételétől. 

Alkalmas alapok 
Kezeletlen, pormentes, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiailag semleges és 
nedvszívó fafelületekre alkalmas. Minimális feldolgozási hőmérséklet 10°C, 
a fa nedvességtartalma <15%. Ne használja nedves fára! 

Feldolgozás 
A felület előkészítése / csiszolása: 
Távolítsa el a gyantatáskákat (fenyők esetében) és a régi bevonatokat. 
Simára gyalult vagy csiszolt felületeket P60-80-as finomságú csiszolóval, 
vagy kefével (drótkefe) csiszolja át annak érdekében, hogy a fa pórusai 
„kinyíljanak”. Az éleket érdemes kissé lekerekíteni. Ne csiszoljon finomra, 
mert a fa pórusai záródnak és a lazúrt nehezen tapad. A csiszolást 
követően alaposan portalanítsa a felületet. 

Alapozás: 
Nem szükséges, nem ajánlott. 

 

 

Festék bekeverése: 
A terméket alaposan használat előtt alaposan fel kell keverni, majd 
időnként a használat közben is célszerű átkeverni. A sarkokban belső 
éleknél esetlegesen összegyűlő lazúrt a sarkok/élek felől ecsettel ki kell 
húzni. 
A különböző gyártási számú lazúrokat az esetleges színbeli eltérések 
elkerülése érdekében használat előtt célszerű összeönteni és elkeverni. A 
lazúrt nem szabad felületre önteni és nem kell hígítani!  
A kezeletlen fa-felületeket szükség szerint portalanítani és tisztítani. 
Feldolgozási hőmérséklet legalább 10°C, száradási idő 10°C-on legalább 48 
óra.  
Festés kültéren: 
A lazúrt egyenletes határozott mozdulatokkal egy rétegben szálirányban 
kell felvinni. Száradás után egy második réteg felvitele is lehetséges, de ez 
esetben a felület fényesebbé válik. 
Festés beltérben: 
Az esetleges csiszolást (P60-100) követően határozott mozdulatokkal egy 
rétegben szálirányban kell felvinni. A festést követően 10-20 perc száradási 
idő után a be nem szívódott lazúrt egy szöszmentes nedvszívó ronggyal le 
kell törölni, míg a felület egyenletesen selyemmatt felületű nem lesz.  
Durva felületek, hornyok esetén a mélyebb részekből a törlést követően 
ottmaradó lazúrt érdemes száraz kefével eltávolítani, különben az ott 
maradó lazúr ragacsos maradhat.  

Színezés 
A Kreidezeit szürkítőlazúrt Kreidezeit fedőfestékekkel és Kreidezeit színes 
készlazúrokkal elkeverve változatos színhatások érhetők el. Pigmentek 
hozzáadásával nem színezhető. 

Ápolás, tisztítás 
Gyengén szennyezett felületeket langyos tiszta vízzel, erősebb 
szennyezettség esetén olíva-tisztítószappannal (Art. ne.424) vagy Korfu 
szappannal (Art.nr. 226.) A Kreidezeit szürkítőlazúr környezetbarát és 
szándékosan nem tartalmaz gombaölő adalékokat. Ezért szélszerű legalább 
félévente átnézni a felületet és az esetlegesen megtelepedő gombákat 
(apró fekete pöttyök jelzik) szappanos vízzel el kell távolítani. 

Hígítás 
A terméket hígítatlanul használják, de szükség szerint terpentin-olajjal 
(Art.nr.447.) hígítható. 

Száradási idő 
20°C-on 60%-os relatív páratartalom kb. 24 óra. Tannintartalmú faanyagok 
esetén legalább 48 óra. A magas páratartalom és a tannin lényegesen 
megnövelhetik a száradási időt. A végső szilárdságukat a benne lévő 
száradó olajok kb. 4 hét után érik el. 

Szerszámok tisztítása 
Használat után azonnal balzsamterpentin olajjal (Art. nr. 447. tétel), majd 
olívaápoló szappannal (Art.nr. 424) vagy Korfu szappannal (Art.nr. 226). 

Felújítás 
Igény szerint a megkopott festék többször is átfesthető. 

Kiadósság 
A felület minőségétől (durvaságától) és nedvszívó képességétől függően 
egy rétegben kb. 0,06-0,15 Liter / m². A tényleges anyagszükséglet a 
próbafestés során kiszámolható. 

Kiszerelés 
• Art. Nr. 395: 0,75l 

• Art. Nr. 396: 2,5l 

Tárolás 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen légmentesen lezárva legalább 2 évig 
eltartható. 
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Termék maradványok ártalmatlanítása 
A termékmaradványokat ne dobja a szennyvízbe. A maradékot zárja le 
légmentesen és tegye el későbbi használatra. Kiszáradt megmaradt festék 
hozzáadható a háztartási hulladékhoz. Az üres csomagolást a szelektív 
gyűjtőbe kell tenni. Vegye figyelembe a festék és festékmaradványok 
ártalmatlanítására vonatkozó aktuális hatósági előírásokat. 

Jelölések gem. ChemVOCFarbV 

A termék max. 390 g/l VOC-t tartalmaz (a megengedett határérték max. 
400 g/l VOC Kat. A/e 2010) 

Megjegyzések 
A természetes olajtartalom miatt, fényszegény környazatben a felületeken 
sárgás színhatás jelentkezhet. A természetes növényi olajoknak száradás 
közben jellegzetes szaga van, ami idővel elmúlik. Kültéri felhasználás 
esetén rozsdamentes lemezeket, csavarokat és egyéb kötőelemeket 
célszerű használni, mert a rozsdásodó fém kötőelemek elszíneződést 
okozhatnak a fa felületeken.  
A termék biocid-mentes, ezért a gombák, mohák, zuzmók megtelepedése a 
lazúrozott felületeken nem kizárható. 
Z vegye át a lehetséges gombás rohamot 
ezért nem garantáljuk. Nem ajánlott zárt szekrények, komódok belsejében 
felhasználni, ide a sellakalfirnisz (Art.nr. 154), a karnaubaviasz emulzió (Atz. 
nr. 415), vagy korfu szappan (Art.nr. 226) használata célszerű. 

Figyelmeztetések 
A termékkel átitatott eszközöket ( pl. rongyok, szivacsok, csiszolóanyagok, 
a polírozó párna) légmentesen lezárt fémtartályban vagy vízben kell tárolni 
és különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön érintkezésbe a porózus 
szigetelőanyagokkal, különben a száradóolaj tartalom miatt fennáll az 
öngyulladás veszélye! 
Maga a termék nem öngyulladó. Ne öntse a lazúrt a kezelendő felületre. 
Vegye figyelembe a lehetséges természetes anyag allergiákat. 
Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veszélyt jelző piktogramok: 

 

 
 

Veszélyek 
• H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

• H302 – Lenyelve ártalmas. 

• H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

• H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas. 

• H315 – Bőrirritáló hatású. 

• H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 

• H332 – Belélegezve ártalmas. 

• H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

• EUH 208 – Balzsamterpentinolajat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat 
ki. 

Biztonsági előírások 
• P 261: Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőz/ aerosol belégzését. 

• P 280: Viseljen védőkesztyűt/ védőruházatot/ szemvédőt/ arcvédőt. 

• P 301+310: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

• P 303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett 
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy 
zuhanyozás]. 

• P 305 + 351 + 338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel 
több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

• P 312: Rosszullét esetén hívjon orvost vagy a toxikológiai ügyeletet. 
• P 331: TILOS hánytatni. 

• P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi 
ellátást kell kérni. 

• P405: Elzárva tárolandó. 

• P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos 
előírásoknak megfelelően.

 


