Műszaki adatlap
FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚR

Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas
selyemfényű, fafelületekre való alapozó és vékonylazúr
Összetétel: Alkydgyanta, oldószer, fényálló pigmentek
Színválaszték: színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, dió,
gesztenye, paliszander, zöld
Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l
Fényesség: selyemfényű
Tulajdonságok: Impregnáló, tartós védelem, természetesen dekoratív, UV álló
Alkalmazás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr kül- és beltérben egyaránt használható a
fafelületek alapozására, védelmére, impregnálására és díszítésére/színezésére. Használható
kemény, ill. puha fafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Könnyen felhordható, jól
terülő és kiadós lazúr. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület
képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selyem-matt fényű bevonat
hozható létre. A FACTOR „2in1” vékonylazúr első rétege mélyen beszívódik a fa rostjai közé
így megerősíti, impregnálja és megszínezi a kezelt fa felületét. A színező pigmentek – részben
a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap
(UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosító az időjárás
viszontagságainak ellenálló bevonatot képez, amely nem pereg le. A FACTOR 2in1
vékonylazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta
kültérben: zsalugáter, kerítés kerti faház, kerti bútor, pergola, kutyaház lazúrozására. Beltéri
felületeket átlakozhatjuk FACTOR AQUA PARKETTLAKKAL, mellyel a kopásállóságát
növelhetjük, illetve fényes felületet adhatunk a fának. A FACTOR VASTAGLAZÚR felhordása
előtt, használata mindenképp javasolt, mert ezzel elősegíti a vastaglazúr tapadását és az így
kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak.
Minőségi jellemzők:
Külső
Kifolyási idő Mp4
Sűrűség
Száradási idő: 25 °C-on
1. fokozat
5. fokozat
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on
Kiadósság
Javasolt rétegszám

színes homogén szuszpenziók
min. 25 s.
0,8-0,88 g/cm3
max. 2 óra *
max. 24 óra *
min. 6 óra *
12-15 m2/l/réteg, csiszolt
fafelület esetén
2 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
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Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól
számított 3 év
Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, régi
bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt
javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!
Felhasználás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel
kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A
munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje
fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színkártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt
fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának
megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon!
Színezés: A szinek egymással keverhetők.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Kiadósság: 12-15 m2/liter egy rétegben
Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!
Szerszámtisztítás közvetlen használat után: Lakkbenzinnel!
Veszélyességanyag tartalom:
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <60%
Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <5%
Xilol izomerek keveréke <4%
EU határérték erre a termékre:
A/f 700 g/l
Ez a termék maximum 700g/l VOC tartalmaz.
Biztonsági előírások:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
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P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos törvénynek megfelelően:
veszélyes hulladék.
Veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetés:

Veszély!

Biztonsági előírások: TŰZVESZÉLYES!
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)
Hulladékkezelés: (EWC-kódok)
80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékés lakkhulladékok)
150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék)
A szállításra vonatkozó információk:

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Veszélyességi osztályok
UN- szám
A szállítási megnevezés
Szállítási veszélyességi osztály
Csomagolási csoport

ADR
1263
Festék
3
III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján
a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi
szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját
felelősségre történő ellenőrzése alól.

Festék Bázis Zrt. 9012 Győr, Koltói Anna u. 18.
e-mail:festekbazis@festekbazis.hu
web:www.festekbazis.hu

3

