
Alkalmazási terület: univerzális falakk, de kiemelten külsô térre ajánljuk, mert nagyrugal-
masságú, szívós, kiváló idôjárásálló, károsodás nélkül bírja a nagy hôingadozásokat, hosszú 
élettartamú bevonatot ad (faházak, nyílászárók, kerítések, stb.). Erôsebb igénybevételnél belsô 
térre is használhatjuk a kiemelkedô víz- és vegyszerállósága és tartóssága miatt (konyhabú-
tor, fürdôszobabútor, belsô nyílászárók, stb.). Belsô téri fa gyermekjátékokra és külsô téri fa 
játszóterekre a legújabb európai engedélyekkel is rendelkezik. Farontó gombák és rovarok 
ellen nem véd. 

Választék: színtelen, színes lazúr és fedô festék, fényes, selyemfényû, selyemmatt és matt 
választékban kapható. A megjelölt színek csak a megszáradt bevonatra értendôk, a folyékony 
lakk színe ettôl eltérô!

KÜLSÔ TÉRI  VÍZZEL HÍGÍTHATÓ UNIVERZÁLIS FALAKK

Felépítés: tiszta akrilát polimer vizes-diszperziós kötôanyag alapú, speciális adalékanyago-
kat tartalmazó lakk. A színes változat fényálló, mikronizált pigmenteket tartalmazó színezô-
pasztákkal készül.

K Ö R N Y E Z E T K Í M É L Ô !    N E M  T Û Z V E S Z É L Y E S !

Használati útmutató:
A fafelület elôkészítése: száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta, olaj- és 
viaszmaradványoktól mentes fafelületre lakkozhatunk.                        
A fafelület alapozása: külsô téren a frissen elôkészített fafelületre elsô rétegben a FÉNY-
LAKK AK KÜLSÔ TÉRI VIZES, POLIURETÁN FAANYAGVÉDÔ ÉS IMPREGNÁLÓ MÉLYALAPO-
ZÓ-t hordjuk fel, a gyártmányismertetô elôírásai szerint. Belsô térre fakonzerváló kezelés nem 
szükséges. A mélyalapozó lehet színes vagy színtelen. A rostok telítése és kiegyenlítése, a vé-
dôszer és a színezék több mm mélyen való  bevitele mellett izoláló rétegként is szolgál, a vilá-
gos  színû bevonatok foltosodását meggátolja. Csiszolni nem kell, csak  az elsô réteg fedôlakk 
a FÉNYLAKK KT KÜLSÔ TÉRI, VIZES UNIVERZÁLIS FALAKK felvitele után, ha szükséges. Külsô 
téren ajánlatos sötétebb színre lakkozni, mert ez elnyeli az UV sugarakat, így a fa utólagos 
sötétedését elkerülhetjük. Tûzô napon ne lakkozzunk! Három réteg lakk felhordása ajánla-
tos, az igénybevételtôl függôen további rétegeket vigyünk fel. A fedô lakk is lehet színes, vagy 
színtelen.

Gyártmányismertetô

KT
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Minôségi jellemzôk:

Külsô: sûrû, tejszerû folyadék      
Kémhatás: 7-8 pH                         
Sûrûség: kb. 1,0 g/cm3 
Nemillóanyag tartalom: min. 35%             
Higítható: csapvízzel                   
Minimális filmképzési hômérséklet: +5 ºC
Tûzveszélyességi elôírás: „E” nem tûzveszélyes

Kifolyási idô: min. 30 s (Mp4)
Száradási idô: 20 ºC-on max. 2 óra
Csiszolhatóság: 2 óra után, szárazon
Átvonhatóság: min. 2 óra
Kiadósság: 80-100 g/réteg/m2

VOC tartalom: 0 g/liter
Tárolási, garanciális idô: 2 év        
F A G Y É R Z É K E N Y !



Felhordható: ecsettel, szórással, mártással, hengerrel, szivaccsal, stb. A színes lakkot 
használat elôtt gondosan keverjük fel! Mindig vékony rétegben lakkozzunk, mert vastagabb 
réteg esetén a lakk megrogyhat, illetve narancshéjassá válhat és nem szárad át rendesen.   
Vízzel a szerszámok a munka végeztével azonnal elmoshatók, a megszáradt lakk már csak 
csiszolással távolítható el.

Egészségügyi elôírások: kerülni kell a lakk bôrre vagy nyálkahártyára kerülését. A bôrre 
került terméket langyos, szappanos vízzel mossuk le. Ha a lakk szembe került, tartósan öblö-
gessük langyos vízzel. Ha szükséges, forduljunk orvoshoz. A munkánál használjunk gumikesz-
tyût és védôszemüveget.  

S2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24/S25 – Kerülni kell a bôrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S29 – Szennyvízcsatornába (lefolyóba) önteni tilos!

Kiszerelés: 1, 5, 10 és 20 literes mûanyag kannában.

Az ÉMI-TÜV SÜD tanúsítvány száma: C-289540

Az alábbi követelményeknek, jogszabályoknak megfelel: 91/338/EEC, 2009/48/EK, 1907/2006/
EK XVII. mellékletében korlátozás alá esô anyagot nem tartalmaz.
MSZ EN 71-3: 2013, MSZ EN 71-9:2005+A1:2008 (2B, 2C, 2D, 2I), MSZ EN 1176-1:2008 4.1                        
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