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I. Felhasználási terület:
    Természetes viasszal dúsított receptúra, amely taszítja a vízet, így megvédi a fát a 
nedvességtől és az időjárás káros hatásaitól.

Beltérben: Nem ajánlott.
     Kültérben: Durva, csiszolatlan faszerkezetre ajánlott, nem javasolt csiszolt fára és kerti                         
bútorokra. Természetes matt felületet ad.

II. Extra előny:

 • Egyszerű festés • Természetes viasztartalom • Tixotróp, nem csepeg • Gyors száradás 

   • Szerkezetileg védi a fát az időjárás káros hatásaitól

III. Felhasználási útmutató:

Új felületek esetében: 1. Kezeletlen natúr fa esetén a felületet kezeljük Supralux Xylamon 

Vizes bázisú impregnáló alapozóval. Az előzőleg már gombamentesítővel kezelt felületek (pl.: 

lamellás kerítés, kerítéselemek) esetében a sókiválásokat elszíneződéseket csiszolással el kell 

távolítani, majd portalanítani a felületet festés előtt. 2. Kenjük fel a terméket, és ismételjük meg 

a folyamatot többször. 3. A terméket egyenletesen, szálirányban alkalmazzuk, újabb réteget 2-

4 óra után, de legkésőbb 3 napon belül vigyünk fel. A legjobb eredményhez eléréséhez 

általában 2-3 réteget kell alkalmazzunk. 4. Használat előtt hagyjuk teljesen megszáradni. 5. 

Ecsettel való festés esetén, az tiszta vízzel kimosható.

Régi felület esetében: Az alapról távolítsuk el pergő részeket, tisztítsuk meg a 

szennyeződéstől, korábbi festék bevonatok-tól, majd portalanítsunk. A penésszel borított 

felületeket ki kell cserélni, vagy megfelelő gombaölő készítménnyel kezelni. majd úgy kell 

eljárni, mint új felületeknél.
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V. Gyakorlati információk: 

       Fényesség:     matt
 Színválaszték: fenyő, antracit, mohazöld, 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: 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.

A fa nedvességtartalma 18% alatt kell, hogy legyen.

Mire használjuk? kerítés (kerítésléceknél a bütü zárásáról gondoskodni kell!) pergola, filagória,stb

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Natúr kezeletlen, vagy megfelelően előkészített régi, nem mérettartó (pl.:kerítés), korlátozottan 
mérettartó (pl.: pergola) felületeket Supralux Xylamon Vizes bázisú impregnáló alapozóval kezeljük. Majd 
kenjük fel a terméket minimum 2 rétegben és ismételjük meg a folyamatot többször míg a kívánt eredményt 
el nem érjük.

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

