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TERMÉKLEÍRÁS 

A SATINCOLOR sorozat olyan műgyanta alapú, speciális termékeket foglal magába, amelyek 

adalékanyagaiknak köszönhetően vízlepergetők, védelmet nyújtanak kékülés, penészgomba és 

rovarok ellen, valamint ellenállnak az UV-sugaraknak.  

 

FELHASZNÁLÁS 

A SATINCOLOR termékek kül- és beltéri fa felületek védelmére és díszítésére szolgálnak. Alapozás 

nélküli, natúr fán történő használatkor az első réteg impregnálja a fa felületét, míg a második réteg 

védőbevonatot képez. Ez adja meg a felület tartósságát, és védi meg hatékonyan az UV-sugarakkal, 

az időjárás viszontagságaival szemben, valamint a penésztől, korhadást okozó gombáktól, a 

kéküléstől a rovaroktól és azok lárváitól. 

Száradás után a képződött filmréteg selyemfényű, kiemeli a fa erezetét, és a választott árnyalattól 

függően különböző fafajták utánzatát adja.  

Mivel különösen ellenálló és könnyen karbantartható, javasolt építőelemek, homlokzatok, 

oszlopok, kerítések, lambériák, rusztikus bútorok, nyaralók, és egyéb kül- és beltéri fa 

elemek védelmére és díszítésére. 

Tilos az alkalmazása olyan fa felületeken, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, 

takarmánnyal vagy ivóvízzel.  

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

 

Műszaki jellemzők M.E. Előírt értékek 
Megjelenés  tixotróp egynemű folyadék 
Kifolyási idő szabvány mérőpohárból, 

min. 
sec.

 

ø 4 mm/16 

Sűrűség 20
0
C-on, min. g/cm

3 
0,860 

Nem illóanyag tartalom min. % 33 

Száradási idő érintésre, max. óra 4 

Száradási idő, 20
0
C-on, D típus, max.  Óra  8 

Fedőképesség rétegek száma  II - III 
Megszáradt bevonat megjelenése  selyemfény - lazúr 
Felhordási mód  Ecsettel, pisztolyos szórással 
Kiadósság m

2
/liter/réteg 10-16 

Kiszerelés  750 ml; 2,5 l; 4 l; 17 kg 
Szavatossági idő hónap 24 
Termékskála  Színtelen, Juhar, Tölgy, Gesztenye, 

Fenyő, Teak, Dió, Acaju, Rózsafa, 

Azúr, Rubinvörös, Zöld, Mahagóni, 

Meggy 

 

A termékek rendelkeznek a 001SC-04/568-2014 számú Műszaki engedéllyel, és az Egészségügyi 

Minisztérium 0370BIO/08/05.17 számú, biocid termékekre vonatkozó engedélyével. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Használat előtt a lakk lazúr felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és 

alaposan fel kell keverni. A fentebb felsorolt műszaki jellemzők csak homogén termékre 

érvényesek. A terméket alapozás nélküli, natúr fára vigyük fel; a kemény és egzotikus fából, 
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valamint gyantafélékben gazdag fából készült felületeket nitro hígítóval (D002-3, D002-23). 

kell lemosni. A fogadó felület legyen száraz, por- és szennyeződésmentes. 

Alkalmazási feltételek: környezeti hőmérséklet 15-30 
0
C, relatív páratartalom max. 65%. 

Az első réteget alkidgyanta és olaj alapú lakkok és festékek hígítására szolgáló általános 

hígítóval 10 százalékban hígított lakk lazúrral visszük fel. A frissen felvitt lakk lazúrt textil 

ruhával áttöröljük, hogy az jobban behatolhasson a farostokba, és jobban kiemeljük a fa 

erezetét. 

Az első réteg teljes száradása után (max. 4 óra) hígítatlan lakk lazúrral újabb 1-2 réteget 

vihetünk fel.  Két réteg száradása közötti idő 20
0
C-on 8 óra. 

Régi, Satincolorral felvitt bevonatok felújítására 1-2 réteg hígítatlan lakk lazúr szükséges.  

 

TÁROLÁS 

A SATINCOLOR termékek, mivel szerves oldószer alapúak, gyúlékonyak; ezért fedett, 

sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen, 5-25
0
C közötti hőmérsékleten kell 

tárolni. Szállítás és kezelés közben tilos a dohányzás, gyufa, vagy más gyújtóforrás 

használata. 

 

KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK 

Minden alkalmazási, kezelési, szállítási és tárolási művelet a gyúlékony anyagokra 

vonatkozó, érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kell 

történjen. 

 

Bővebb információért, cégünk szakemberei állnak rendelkezésükre. 


