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A TERMÉKISMERTETŐNKBEN SZEREPLŐ ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! 

Az adatokat legjobb műszaki ismereteink alapján állítottuk össze. Nem térhettünk ki azonban minden – többnyire a felhasználó helyi adottságaiból eredő – részletre. Ezért   
 kérjük, hogy festékeink felhasználása előtt kérdéseikkel keressék fel műszaki vevőszolgálatunkat.          2004. 

 

BELAKVA L 
VÍZZEL HÍGÍTHATÓ FAIMPREGNÁLÓ 

  
 
Felépítés: Vízzel hígítható kopolimer diszperzió kötőanyagú készítmény, amely a kék penész és más 

farontó gombák elleni védelmet biztosító hatóanyagot tartalmaz. 
 

Választék: Színtelen. 
 

Felhasználási  
terület: 

Fa felületek kellősítésére, impregnáló alapozására alkalmas. Véd a kék penész és más 
farontó gombák ellen. A fa eredeti rajzolatát és színét meghagyja. Mélyen beszívódik a fába. 
Nem alkalmazható játékok, élelmiszerrel, takarmánnyal érintkező fa szerkezetek, méhkasok, 
üvegházak faszerkezeteire  
 
 

MŰSZAKI 
JELLEMZÔK FESTÉK VIZSGÁLATI 

MÓDSZER 
Megjelenés: Homogén, enyhén opálos folyadék.  
Nem illó anyag: %; 105 C, 3 óra; min. 
Kifolyási idő: s; 20 oC; DIN4; min. 

20 
10 

MSZ ISO 1515 
DIN 53211 

Száradási idő: 
- fogásbiztos száraz állapot 
- átszáradási állapot 

20 C 
20-40 perc 

4-6 óra 

 
MSZ ISO 3678 
MSZ ISO 9117 

 

Felületelőkészítés: Fa felület csiszolása, portalanítása. 
 

Hígítás:  Hígítani nem szabad, szállítási állapotban kell alkalmazni. 

Felhordási 
körülmények 

A felhordást és a szárítást +10 és +25 C közötti hőmérsékleten célszerű végezni. Zárt 
helyen megfelelő szellőzésről kell gondoskodni, mert a túlzottan magas páratartalom a 
száradást késlelteti. 

Felhordási módok: A faimpregnálót ecsettel vagy mártással lehet felhordani 1-2 rétegben a megfelelően 
előkészített felületre. A rétegek felhordása között 1 órát célszerű várni, az utolsó réteg 
felhordása után 3 óra száradás után vihető fel a következő festékréteg. 
Az anyagot szórással felhordani nem szabad. 
Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók. 

 
Átvonhatóság: 

 
Száradás után átvonható mind oldószeres, mind vízzel hígítható falazúrokkal vagy mázoló 
festékekkel. 
 

Kiadósság: 12-15 m2/liter. 
 

Tárolási  
garanciális idő: 

Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényben, +5 ˚C és +25 ˚C között tárolva a 
gyártástól számított 12 hónap. 

Tűzveszélyességi 
besorolás: 

Tf IV. Mérsékelten tűzveszélyes!  
 

 


