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Favédő lazúrfesték
LD-92

Hígan folyós, lakkgyanta alapú, bevonatoló,  mázoló anyag, látható,  gyalult  fafelületek színbeli 
kialakításához és időjárásálló festésére.

Összehasonlítva a rétegképző mázoló anyagokkal szemben, az LD-92 Favédő lazúrfesték hasz-
nálatával a fafelület impregnáló, dekoratív színárnyalatokkal való kezelését érhetjük el. Az LD-92 
Favédő lazúrfesték kiválóan alkalmas minden puha fafajtához. A száradás után az egészségre 
ártalmas alkotóelemektől (oldószerektől) mentes.

Az LD-92 Favédő lazúrfestéket tiszta, száraz és fagymentes felületre kellő mennyiségben hordjuk 
fel. Pár perc alatt beszívódik a kezelendő fafelületbe. Kívánság szerint, a felület többször egymás 
után is bekenhető.

Különösen dekoratív és sikeres bevonatokat érhetünk el, ha az egyes rétegek felvitele között a 
lazúrfesték felesleget egy ruhadarabbal felvesszük illetve eldörzsöljük.
Pár óra elteltével a lazúrfesték időjárás és -vízálló, esőzések sem tudják lemosni.

Feldolgozás előtt jól keverjük és rázzuk fel! A címkén megadott színárnyalat, csakis a csomago-
lás tartalmának az alapos és jó átkeverése után érhető el!

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  2,5 liter
  5,0 liter
10,0 liter
30,0 liter

Rendelésszám: LD-92.00.0001.0 színárnyalat: színtelen
LD-92.00.0002.0 színárnyalat: mandulafenyő
LD-92.00.0003.0 színárnyalat: világos tölgy
LD-92.00.0004.1 színárnyalat: indiai tölgy
LD-92.00.0005.0 színárnyalat: mahagóni
LD-92.00.0006.0 színárnyalat: diófa
LD-92.00.0007.0 színárnyalat: gesztenye
LD-92.00.0008.0 színárnyalat: paliszanderfa
LD-92.00.0009.0 színárnyalat: ébenfa
LD-92.00.0010.0 színárnyalat: fenyőfa
LD-92.00.0011.0 színárnyalat: kőris
LD-92.00.0012.1 színárnyalat: erdeifenyő

Szállítási forma: alapos felkeverés után-felhasználásra kész
Anyagszükséglet: kb. 200 ml/m²
Bevonatolási javaslat: a fafelület 2-3 x-os beeresztésével
Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel
Száradási idő: pár óra elteltével porszáraz; egy éjszaka elteltével teljesen

átszáradt; nagyon erősen hőmérsékletfüggő
VOC-EU határérték: kat.: A/f, 700 gr/liter (2007), 700 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 700 gr/liter
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot

TM/LD-92 überarbeitet am 31.01.11 rei/in übersetzt am 04.02.11 rei/ms/01-04/H


