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Fapác (negatív pác)
LD-95

Vizesen híg alapú, színezőanyag oldat, fapácoláshoz (a fafelületek színezéséhez).

Főbb alkalmazási területek: a ház beltéri fafelületei, kemény és –puhafából való gya-
lult fafelületek. A fapácnak a fába való behatolása révén a fafelület erezetének a lágyabb
részei, jól láthatóan hangsúlyossá válnak (negatív páckép).

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

Szállítási forma: Folyékony, az elérni kívánt színerősségtől függően 
koncentráltan vagy hígítva alkalmazzuk.

Hígítás: Csak vízzel (vezetékes, vagy teljesen sótalanított vízzel).
Hígítási arány: 1 : 1 vagy még magasabb arányban, de a legjobb, ha 

előbb kipróbáljuk.
Színárnyalatok: tölgy, indiai tölgy, diófa, gesztenye, paliszanderfa, kőris, 

mandulafenyő, ébenfa, kék, piros, zöld
Feldolgozás: Ecsettel, rongydarabbal, szivaccsal, merítési eljárással 

vagy felkeféléssel, gépi vagy kézi úton.
Alapfelület előkezelése: A fa alapfelületnek tisztának, olaj és –zsírmentesnek kell 

lennie, gyantás, ragacsos részeket előzetesen oldószerrel
tisztítsunk meg. Bizonyos esetekben, a pácoláskor a fa 
alapfelületen jobb egyenletességet érhetünk el, ha azt 
előtte vízzel benedvesítjük.

Átlakkozás: A fafelület átszáradása után színtelen lakkal, de legjobb, 
ha egy kétkomponensű akrillakk-kal lakozzuk át. 

Utalás: A megadott színárnyalatok gyalult lucfenyő felületekre 
vonatkoznak.

Figyelem: Pácoláskor viseljünk gumikesztyűt. Nedvszívó felületek-
ről a fapác okozta fröccsenések, csöppek, csak nagyon 
nehezen eltávolíthatóak. Ha bőrre kerül azonnal mossuk 
le!!!

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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