TERMÉK ADATLAP

FALLAZÚR
Art. Nr. 760-762

Natúrtermék

Termékleírás:

Átlátszó, kazein alapú fallazúr beltéri használatra, különféle fallazúrokhoz,
sablontechnikákhoz, KREIDEZEIT (vagy egyéb lúgálló) pigmentekkel színezhető.

Összetétel:

Kazein, metil-cellulóz, kovasav, borax.

Tulajdonságok:

•
•
•
•

Felhasználási
területek:

Bármelyik szívóképes falfestékre és vakolatra alkalmazható (KREIDEZEIT márványlisztes kazeinfesték,
mészfesték, mészvakolat, stb.), kivéve enyvesfestékek, latexfestékek, műanyag-, fa- és fémfelületek. Ideális
enyhén struktúrált, fehér vagy világos színű alapok színezésére.

vízzel elkeverhető por
könnyen feldolgozható
diffúzióképes
mosható, többször átfesthető

dörzsöléses-,

illetve

• tartósítószereket nem tartalmaz
• a maradékok komposztálhatók
• átlátszó és matt

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:
Alkalmas
szerszámok:
Előkészítés:

Ecset, kefe, szivacs, rongy.
1. A pigment teljes mennyiségét kevés vízzel pépesítse el.
2. A fallazúr bekeverését célszerűen egy 5 literes vödörben végezheti, fúrógép hajtotta keverőszárral. Keverjen el
csomómentesen 100 g fallazúrt folyamatosan adagolva1 liter hideg vízben. 30 perc pihentetés után keverje át.
Ha még csomós, konyhai szitán szűrje át.
3. Az alap minőségétől és a kívánt lazúrhatástól függően a fallazúrt különböző mennyiség vízzel kell tovább
higítani:
-ecsetnyomok elfedésére higítsa a bekevert lazúrt 2 liter vízzel.
-durván struktúrált alapokra higítsa a bekevert lazúrt 3-4 liter vízzel
Ha az alap megkívánja, a fallazúr a megadott mennyiségeknél több vízzel is higítható.
4. A készre kevert fallazúrt a pépesre kevert, legfeljebb 10% pigmenttel fokozatosan a kellő árnyalatúra
színezheti. Tipp: ha a színezett lazúrt fehér papírra mázolja, és hajszárítóval megszárítja, a lazúr színét és
intenzitását gyorsan megállapíthatja (a lazúr száradás közben erősen világosodik).

Feldolgozás:

A lehetőségeknek csak a fantázia szab határt: a lazúr kefével, szivaccsal, ronggyal is felvihető a felületre,
mázolva, pöttyözve, tetszés szerint. Különösen ajánlott simítókefével keresztirányú mintákban mázolni.

Tippek:

Gyakorlatlan felhasználóknak javasoljuk, hogy a lazúrral való munkát próbafelületen kezdjék. A fallazúrt
bőségesen kell a felületre felvinni, és viszonylag gyorsan, mivel a túl hosszú ideig történő mázolás ledörzsölheti a
KREIDEZEIT kazeinfestékeket, -vakolatokat, így a lazúrhatás elvész.
A különböző mértékben szívóképes felületek lazúrhatása jelentősen eltérhet
20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 4 óra után festhető a következő lazúrréteg. Teljes száradás kb. 24 óra
után.
Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg meleg vízzel, vagy meleg szappanlúggal (marseilles-i
szappan, Art. Nr. 220).
Az alap szívóképességétől, a higítástól és a technikától függően rétegenként 100g fallazúr 50m2 falfelületre
elegendő.

Várakozási idő:
Szerszámok
tisztítása:
Anyagszükséglet:
Kiszerelés:

Art. Nr.
Art. Nr.
Art. Nr.

760
761
762

0,1 kg
0,5 kg
1 kg

Tárolás:

Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a fallazúr-por legalább 2 évig eltartható. A bekevert lazúrt két
napon belül fel kell használni.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A száraz maradékok háztartási hulladékként kezelendők, vagy
komposztálhatók.

Jelölése:

Nincs, nem veszélyes.

Biztonsági
előírások:

Még a nem mérgező, természetes alapanyagú festékeket és alapanyagokat is tartsa gyermekek elől jól elzárva!
A kazeinfestékek feldolgozásuk alatt jellegzetes illatot bocsátanak ki, amely néhány nap alatt megszűnik.
Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra!

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó 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
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás
esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik.
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