FA- ÉS FÉMFELÜLETEKRE

ÁLTALÁNOS
ALAPOZÓ
I. Felhasználási terület:
Egyetlen, univerzális alapozó valamennyi fafelületre és közbenső rétegként fémalapozókra.
Az eddiginél kissé fényesebb felületet, simább, tükrösebb végső bevonatot tesz lehetővé.
Bel- és kültérben: fa felületek alapozására és közbenső mázolására.
Fém esetén közbenső rétegként a korróziógátló alapozóra.
II. Extra előny:
• Könnyű felhordhatóság, egyszerű alkalmazás.
• Tölti a felület egyenetlenségeit. (Apróbb hibákat.)
III. Felhasználási útmutató:

NO

BELTÉR
KÜLTÉR

METAL

Új felület: A bevonandó, beeresztett fa- vagy a korróziógátló alapozóval bevont fémfelületnek száraznak és tisztának (olaj-, zsír-, és pormentesnek) hordképesnek kell lennie.
Felhasználás előtt az anyagot alaposan keverjük fel. A fafelületet le kell csiszolni közepes
finomságú csiszolópapírral, majd portalanítani. Fémfelületeket mindig alapozni kell korróziógátló alapozóval. A zománcréteg alá két réteg Supralux Általános alapozót javasolt
felvinni. Kb. 10-12 óra után csiszolható, átfesthető.
Régi felület: A bevonandó, beeresztett fa- vagy a korróziógátló alapozóval bevont fémfelületnek száraznak és tisztának (olaj-, zsír-, és pormentesnek) kell lennie. Ha a felület
megfelelő minőségű, közvetlenül átfesthető, ha nem, meg kell csiszolni, majd portalanítani. Az anyagot alaposan keverjük fel. A zománcréteg alá egy réteg Supralux Általános
alapozót ajánlott felvinni. Kb. 10-12 óra után csiszolható, átfesthető.

IV. Javasolt bevonatrendszer:
Rétegrend
Felületek
Alapozás

Ajtó, ablak, fa
Új felület:
Vas-acél

Korábban már festett fa és fémfelület:

Közbenső réteg

Fedő réteg

Supralux Általános
Supralux Általános alapozó + Csiszolás +
alapozó + Csiszolás + Portalanítás, esetPortalanítás
leges kisebb hibák
kijavítása.

Supralux Astralin
Univerzális zománcfesték vagy Supralux
Durol Időjárásálló
zománcfesték

1-2x Supralux
Korróziógátló alapozó

Supralux Astralin
Univerzális zománcfesték vagy Supralux
Durol Időjárásálló
zománcfesték

Supralux Általános
alapozó + csiszolás

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd
a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell
kijavítani, majd Supralux Astralin Univerzális zománcfestékkel vagy
Supralux Durol Időjárásálló zománcfestékkel átfesteni.

V. Gyakorlati információk:
Sűrűség: 1,29 - 1,45 g/cm3
Kiszerelés: 0,25L; 0,75L; 2,5L; 5L
Fényesség: matt.
Színválaszték: fehér.
Felhordási módok: ecset, henger.
Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/ növekedése, és páratartalom a száradási időre
		 hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett:
		 Átvonható, csiszolható: 10-12 óra.
Kiadósság: 14 m2/L.
Rétegek: 1-2 réteg.
Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.
VI. Hasznos tippek:
• Ügyeljen, hogy az alapfelület ne legyen durva.
• Korróziógátló alapozó nélkül közvetlenül fémre nem használható!

