
SADOLIN TERRACE
kültéri fapadló lazúr
selyemfényű
Kültéri felhasználásra

Termékleírás és alkalmazás Alkidgyanta bázisú, kültéri, selyemfényű lazúr. Csúszásgátló hatású, a második réteg
csúszásgátló bevonatot képez. Védi a fát az UV-sugárzással és az időjárás okozta
igénybevétellel szemben. Könnyen ecsetelhető és jól terül. Vízálló, selyemfényű
bevonatot ad. Kültéri felhasználásra.

Korábban nyomás alatt telített faanyag, keményfa vagy előzetesen konzerválószerrel
beitatott fa bevonására. Nem alkalmas a következő faanyagok kezelésére:
vörösfenyő, óriástuja vagy ipe.

Termékjellemzők -Csúszásgátló hatású bevonat
-Mélyen behatol a fa pórusaiba
-Víz- és UV álló bevonatot képez

Színválaszték Színtelen, fenyő, teak. A színek egymással keverhetőek.

Kiszerelés 0,75L; 2,5L

Felhordási mód Ecset, henger

Minőségmegőrzési idő 60 hónap  az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között.  A  lejárati  idő és  a  gyártási  szám a
csomagoláson található. Fagytól és hőtől óvjuk!

Névleges összetétel Pigmentek
Kötőanyagok
Oldószer
Egyéb - biológiailag aktív hatóanyag

Sűrűség,  g/cm³ 0,93 g/cm3

Száradási idő 20 °C-on 5-8 óra. Átfesthetőség 20 °C-on Min 8 óra. Három réteg esetén 24 óra a
második és harmadik réteg között.
Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a a fa fajtájától és a festési körülményektől.
Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad.
Keményfa  felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.

Bevonat tulajdonságai Mélyen  beszívódik  a  fa  felületébe,  vékony  bevonatot  képez  a  fa  felületén  így  a  fa
mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély
beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét.

Kiadósság Gyalult felületen, 1. réteg: 5-10 m2/liter, gyalult felületen, 2. réteg:
8-15 m2/liter, gyalulatlan felületen rétegenként: 3-5 m2/liter, átlagos
kiadósság: 8-10 m2/liter.

Hígítás Felhasználásra kész, szükség esetén H-100 szintetikus hígító.
Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: szintetikus hígítóval

Használati útmutató FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A fa legyen tiszta és száraz (max. 18% nedvesség). Keményfák
felületét előzőleg töröljük le szintetikus hígítóval átnedvesített ronggyal. A fafelületeket
ne csiszoljuk túl finomra.

ALAPOZÁS: Sadolin Base-zel vagy nyomás alatt impregnálás. Előzőleg festett vagy
lakkozott faanyag: A port, piszkot, algát, stb. mosássaltávolítsuk el. Ha a festék vagy lakk
tapadása a felületre nem megfelelő (hámlik vagy pattogzik), akkor a bevonatot kemény
kefével távolítsuk el. Ezután úgy kezeljük, mintha új faanyag lenne.

FELHORDÁS: Az erezet irányában hordjuk fel ecsettel vagy festőhengerrel, úgy hogy egy
egyenletes, homogén réteget kapjunk. A felvitt réteg ne legyen túl vastag vagy túl
vékony. Átfestéskor legalább 8 órát várjunk az első és második réteg között. Ha a
harmadik réteg szükséges, 24 órát várjunk a második és harmadik réteg között. A két
réteg felvitele közti időtartam ne legyen több mint három hónap.
A bütüfákat a telítésig kell kezelni.



FELÚJÍTÁS: Előkészítés után egy réteg Sadolin Terrace fapadló lazúrral. A felületet az
igénybevételtől függően javasolt 2-3 évenként felújítani.
Beltéri lakóhelységben használni tilos! Felhasználási hőmérséklet: +10 és +30 C° között.

Tárolás és szállítás +5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett
helyen.

Biztonság Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található

Kiegészítő Információk A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék
műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.
A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok
szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza
meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem
tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények
betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti
céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a
gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék
feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján -
általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a
harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elƅzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Biocid engedély száma: HU-2012-MA-08-00016-0000 OTH:KEF-
2719/2012. Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal:  06 40 205 205
E-mail:   info@sadolin.hu
Cím:  Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest Váci út 45C
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