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Termékleírás: A KREIDEZEIT színes készlazúr kiváló diffúzióképessége biztosítja, hogy a fa belsejéből a nedvesség 
szabadon eltávozhasson a környezetbe, így a fa rothadás ellen védve van. A KREIDEZET színes készlazúr 
nem repedezik, nem pereg le, nem pattogzik fel, végig rugalmas marad. Könnyen tisztítható, és szükség 
szerint felújítható-újramázolható. 
 
Konstruktív (szerkezeti) favédelem 
Ide tartozik minden olyan eljárás, amely a fát lehetőleg szárazon tartja, és hosszútávon is távol tart minden 
nedvességet. 
A konstruktív faanyagvédelem már a tervezéskor megkezdődik: falakat, nyílászárókat védő előreugró tetők, 
párkányok, homlokzatba süllyesztett nyílászárók, vagy a fa szerkezeti elemek-borítások hátsó kiszellőzésének 
biztosítása. 
 

    
Összetétel: Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam-terpentinolaj, cink-kolofónium, földpigmentek, vas-oxid 

pigmentek, talkum, agyag, kovasav, ólommentes szárítóanyagok (szikkatívok). 
    Tulajdonságok: • szennyeződés-, és víztaszító 

• elasztikus, nem repedezik 
• alacsony karbantartási költségek 
• selymes fényű 
 

• diffúzióképes 
• könnyen feldolgozható és kiadós 
• nyál- és izzadságálló (DIN 53160 szerint) 
• sűrűség: kb. 1,09 kg / liter. 

    Felhasználási 
területek: 

Kül-, és beltéri faanyagok felületkezelésére, különösen ablakok, ajtók, fahomlokzatok, kerítések, kerti bútorok, 
játékok, bútorok, stb. esetében. A termék nem alkalmas padló mázolására. 
A már lakkozott, vagy vízzel oldható alapozással ellátott, mázolt felületekre a termék nem használható. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

A készlazúr feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas. 
 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes, kémiailag semleges és szívóképes. 
A régi alkid- és akrilgyanta alapú mázolást távolítsa el. A gyantatasakokat égesse ki (gyantatasakok és 
gyantafolyások természetesen képződnek, és mázolás során nem tüntethetők el). A fafelületeket szálirányban 
csiszolja tisztára (P120), és portalanítsa. 
 

    
Feldolgozás: Feldolgozási hőmérséklet: min. 12ºC.  A készlazúrt a feldolgozás előtt és alatt alaposan keverje fel. 

 
 

Bevonatrendszer felépítése  

Megelőző 
favédelem: 

Kártevők és gombák ellen kezelje a fát KREIDEZEIT bórsóval (Art. Nr. 210-214). 
 

Alapozás: Az erősen nedvszívó illetve az időette, kiszáradt fafelületeket mázolás előtt kezelje KREIDEZEIT alapozó 
olajjal (Art. Nr. 300-304). Miután megszáradt, csiszolja le és portalanítsa.  
 

Festés /Mázolás: Kültéri fafelületek: 
A felületre a készlazúrt legalább két rétegben vékonyan és egyenletesen kenje fel arra alkalmas ecsettel. 
Beltéri feldolgozás: 
Felülettől és igénybevételtől függően legalább egy réteg készlazúr felhordása szükséges. A mázolás után kb. 
20 perccel célszerű ronggyal áttörölni a felületet, eltávolítva ezzel a felesleget, ami száradás után ragadós 
foltok formájában marad vissza. 
Az ablakok belső felére felkerülő mázak nem lehetnek kevésbé diffúziótömörek, mint a kültériek, ezért a beltéri 
oldalra legalább annyi réteget kell felvinni, mint a kültérire! A diffúziótömörséget fokozhatja 20% gyantaolaj 
(Art. Nr. 341) hozzáadásával (csak a második lazúrréteghez). 
Minden mázolást csak az előző máz teljes száradása után végezzen, különben a kezelt felület bebőrösödik és 
ragad. 

Ápolás: Némi ápolással a kültéri lazúrbevonatok tartóssága jelentősen megnövelhető. Egy minőségi olajfesték soha 
nem igényel újból alapozást, csiszolást, lúgozást, vagy újbóli teljes mázolást. 
 
Ablakok:  
A külső olajazott felületeket évente legalább egyszer mossa le puha szivaccsal és vízzel, szükség esetén 
adjon hozzá szappanlúgot (marseilles-i szappan, Art. Nr. 220), és hagyja száradni. Végül az ily módon 
megtisztított felületeket egy kültéri falazúrba (Art. Nr. 320) itatott ronggyal finoman törölje át. Így a felületek 
visszanyerik eredeti fényüket, azok felújítására hosszú időn keresztül nincs szükség. 
 
Homlokzatok, szerkezeti faanyagok:  
Legalább évente ellenőrizze a felületet, és szükség esetén (piszok és penészesedés) mossa le szivaccsal és 
vízzel  esetleg használjon marseilles-i szappant (Art. Nr. 220).  
Penészesedés olyan felületeken fordul elő jellemzően, ahol nagy mennyiségű kondenzvíz csapódik le. Az 
ezeken a területeken lerakódott por és pollen a mindenhol meglevő gombaspóráknak ideális táplálékot jelent, 
a terjedő penésztelepeket kezdetben kis fekete pontok jelzik, ez a károsodás gombairtó festékek alkalmazása 
mellett is felléphet. Kezdeti fázisban a penész könnyen eltávolítható, ha ez időben nem történik meg, nagy 
kiterjedésű, sötét elszíneződések alakulhatnak ki. 
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Felújítás: Szükség szerint végezzen frissítést, ha a lazúrbevonat elveszítette fényét, mattá válik vagy kiszárad. 
Tapasztalatok szerint: 
Kültér:  kb. 2 -3 évente kell frissíteni 
Beltér: kb. 2-5 évente kell frissíteni. 
A felületet tisztítsa vízzel (esetenként marseilles-i szappan hozzáadásával), majd száradás után készlazúrral 
mázolja át. 

Várakozási idő: Kb. 24 óra 20ºC mellett. Magas páratartalom, csersav tartalmú felületek (tölgy) és alacsony hőmérséklet 
késleltetik a száradási folyamatot. 
 

Színezés / UV 
védelem: 

A KREIDEZEIT színes készlazúr 9 különböző színárnyalatban kapható: 
 
Art. Nr. 480 Erdeifenyő 
Art. Nr. 481 Vörösfenyő 
Art. Nr. 482 Világos tölgy 
Art. Nr. 483 Antik tölgy 
Art. Nr. 484 Teak 
Art. Nr. 485 Diófa 
Art. Nr. 486 Wenge 
Art. Nr. 487 Rózsafa 
Art. Nr. 488 Ébenfa 

 
A színösszetételre vonatkozó információs anyag és színminta a forgalmazóinknál elérhető.  

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámok balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) vagy meleg szappanlúggal (marseilles-i 
szappannal, Art. Nr. 220) azonnal tisztítandók. 
 

Anyagszükséglet: Megfelelően csiszolt és alapozott fafelületen 0,05-0,1 liter/m2. Csiszolatlan és erősen szívóképes faanyag 
esetén nagyobb mennyiség szükséges. 

Egyéb: A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg.  
El nem távolított vas forgácsok az alapozóolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.  
A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. 
Az itt leírt felhasználási javaslatok kezeletlen fára vonatkoznak! A kereskedelemben kapható ablak- és 
ajtókeretek gyakran már színtelen favédőszerekkel kezeltek illetve különböző bevonatokkal vannak ellátva. Az 
ilyen felületeket természetes olajalapú lazúrokkal mázolva nem adnak tartós bevonatot. A szakszerű és tartós  
olajfestés érdekében a kezelés előtt a fafelületről mindenfajta bevonatot távolítson el! 

    Art. Nr. + .2  0,75 l  Kiszerelés: 
Art. Nr. + .3    2,5 l  

    
Tárolás: Hűvös, fagymentes helyen lezártan tárolva minőségét min. 1 évig megőrzi. Hosszabb tárolás után a lazúrt 

keverje fel. 
 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje lefolyóba, szennyvízcsatornába, tárolja légmentesen  későbbi 
felhasználásra. Vegye figyelembe a lakk- és festékmaradványok eltávolításáról szóló érvényben levő 
jogszabályokat, előírásokat. 

    Jelölése: Xn: enyhén mérgező 
N: környezeti veszély 
VOC (illékony szerves vegyületek)-tartalom: max. 490g/l. (Előírt VOC-tartalom: max. 700g/l) 

    Biztonsági 
előírások: 

Gyúlékony! Egészségre ártalmas belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve! Izgatja a bőrt és a szemet. Lenyelve 
tüdőkárosodást okozhat. Munka közben védőkesztyű és védőruházat viselése ajánlott. Lenyelés esetén ne 
erőltessen hányást, minden esetben keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a tájékoztatót.  
A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szárítsa szabadban vagy tárolja tűzmentes, zárt edényekben (fémdoboz, 
vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes 
szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket 
fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.  
 

     
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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