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I. Felhasználási terület:

Jól beszívódó impregnálólazúr.  Védi a bevonatot a penész és az alga terjedésétől. Kiemeli a 
fa természetes szépségét. 
Beltérben: Nem ajánlott. 
Kültérben: Elsősorban korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetekre, mint 
pl.: oromdeszkára, homlokzati borításra, erkélykorlátra, zsalugáterekre, kerítésekre, tömör fa 
szerkezetekre alkalmas. Különösen jól alkalmazható fűrészelt felületekre is.

II. Extra előny:

• 2:1.    • Időjárásálló, UV álló.    • Védi a bevonatot a penész és az alga terjedésétől.

III. Felhasználási útmutató:

Új felület esetében: A felület legyen tiszta, száraz és szennyeződésmentes. (Por, korom, 
penészmentes). A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalaní-
tani, valamint Sadolin Fresh-el javasolt átkenni. A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval 
kell lemosni. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni. Felhordása ecsettel, jól 
bedörzsölve, a végső kihúzás szálirányban történjen. A színek egymással keverhetők. Több 
réteget felhordva a színek sötétebbek, fényesebb és tartósabb bevonatot kapunk. Utolsó 
rétegként nem ajánlott színtelen Supralux Xyladecor Classic Aqua-t használni. Alapozás 
után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. A rétegek felvitele között a megfelelő 
száradási időd várjuk ki. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt 
minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám 
után éri el.

Régi felület esetében: A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezés mentes lazúr 
bevonatot 2 réteg Supralux Xyladecor Classic Aqua vizes bázisú vékonylazúrral átfestjük.  
A régi repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új 
felületeknél. 



 

V. Gyakorlati információk:

 Kiszerelés: 0,75L; 2,5L.
 Fényesség: selyemfényű.
 Színválaszték: színtelen, fenyő, oregoni fenyő, svédvörös, mahagóni, teak, dió, paliszander.
 Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés.
 Hígítás: Felhasználásra kész, nem kell hígítani, szükség esetén max 5% vízzel hígítható.
 Eszközök tisztítása: langyos vízzel.
 Száradási idő: 23 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: átfesthető: 1-2 óra múlva.
  A hőmérséklet csökkenése / növekedése, és a  páratartalom a száradási időre
  hatással van.
 Kiadósság: gyalult fánál: 8-12 m2/l., fűrészelt fánál: 5-8 m2/l.
 Rétegek: 2-3 réteg.
 Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

VI. Hasznos tippek:

Egyes rétegek között az előírt minimumnál még hosszabb száradási időt hagyva tartósabb bevonat érhető el.
Mérettartó faszerkezeteknél még szebb hatást érhetünk el, ha első rétegben a vizes vastaglazúr helyett
Supralux Xyladecor Classic Aqua-t viszünk fel. Majd csak ezután hordjuk fel a Supralux Xyladecor Vastaglazúr
Aqua terméket.

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Kültérben: Alapozó: Közbenső réteg: Fedő réteg:

Tartós bevonatrendszer   
korlátozottan mérettartó 

faszerkezetek esetében:

Supralux Xylamon 
vizes bázisú  

impregnálószer

Supralux Xyladecor 
Classic Aqua  
1-2 rétegben

Supralux Xyladecor 
Vastaglazúr Aqua  

1 rétegben

Tartós bevonatrendszer  
nem mérettartó faszerkezetek 

esetében:

Supralux Xylamon 
vizes bázisú  

impregnálószer

Supralux Xyladecor 
Classic Aqua  
1-2 rétegben

Supralux Xyladecor 
Classic Aqua  
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer  
mérettartó faszerkezetek  

esetében:

Supralux Xylamon 
vizes bázisú  

impregnálószer

Supralux Xyladecor 
Classic Aqua  
1 rétegben

Supralux Xyladecor 
Vastaglazúr Aqua  

2 rétegben


