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A KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA 

Belinka Exterier 

LEÍRÁS 

A Belinka Exterier lazúr, mely védelmet nyújt az időjárás hatásaival szemben. A fát 

dekoratív módon színezi és nemesíti. 

ÖSSZETÉTEL 

Akrilgyanták, vízlepergető anyagok, filmréteg tartósító, UV-elnyelők és nano-szűrők, 

időjárásnak ellenálló pigmentek, adalékanyagok és víz. 

TULAJDONSÁGOK 

Belinka Exterier: 

 időjárási hatásokkal szemben ellenálló, 

 védi a fát az UV- sugárzástól, 

 láttatni engedi a fa eredeti rajzolatát, 

 nincs kellemetlen illata, 

 gyorsan szárad és lehetővé teszi több réteg felhordását egy napon belül, 

 Selyemfényű. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

Felhasználjuk mindenféle kültéri faanyag felületi védelmére. Alkalmas ablakok, ajtók, 

valamint más, időjárási hatásoknak kitett faanyagok védelmére is. 

EXTERIER 
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A fapác nem alkalmas járható felületek bevonására, illetve olyan felületekre, melyeken 

víz gyűlik össze. 

SZÍNÁRNYALATOK 

A Belinka Exterier lazúr 8 sztandard színárnyalatban készül és eredetien átlátszó. 

Egyes kereskedőknél lehetőség van a Belinka keverési színmintái alapján az Exterier 

76-es színárnyalatainak elkészítésére is. 

A színkártyák kiválasztott fenyőfa alapján készülnek. Mivel a fa természetes anyag, a 

lazúrok más minőségű faanyagon enyhén eltérő színárnylatúvá válhatnak. A 

színárnyalat az alap hatása miatt másfajta fán erősebben eltérhet, ezért javasoljuk a 

próbaréteget előzetesen kisebb famintára felvinni. 

A faanyagon lévő színárnyalat a fa előzetes megmunkálásától és a felvitt 

rétegvastagságtól függ. A durvább, rosszabbul lecsiszolt fa felületén a színárnyalat 

erősebb, mint a sima felületen. Erősebb és telített színárnyalatot többszörös 

átkenéssel kapunk. 

Az egyes festékeket egymás között keverhetjük, így számos színárnyalatot kapunk. 

A festékkeveréket egy kis deszkalapon kipróbáljuk, melyet ugyanúgy kell 

megmunkálni, mint a lefestendő faanyagot. 

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az új faanyagnak száraznak, tisztának kell lennie és Belinka Impregnant-tal kell 

kezelni. 

Ha más gyártók impregnálószereit használja, nem tudjuk garantálni a bevonat 

minőségét. 

Régi lazúrbevonatok felújításakor a felületet először megtisztítjuk a szennyeződéstől 

és a nem tapadó részecskéktől, erre enyhén lecsiszoljuk és portalanítjuk. 

Régi fedőbevonatok és lakkok átkenésekor ezeket teljesen el kell távolítani és úgy kell 

eljárni, mint az új fa esetében. 
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FELHORDÁSI MÓD 

Felhasználás előtt a lazúrt alaposan felkeverjük. Felhordása ecsettel, hengerrel vagy 

szórással történik két rétegben. Olyan munkaeszközöket használunk, melyek nem 

rozsdásodnak. 

Hígításra általában nincs szükség. 

Vizes alapú bevonatok esetében javasoljuk, hogy az alap, a festék és a környezet 

hőmérséklete ne haladja meg a 10 °C-ot, de semmiképp sem lehet 5 °C-nál 

alacsonyabb. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. 

Kerülni kell az tűző napon való munkát. A bevonat gyorsan szárad, különösen magas 

hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett. 

A gyors száradás miatt folt képződik a felületen. Ez akkor kövekezik be, ha festéskor 

a friss bevonatot a már rászáradt bevonatrra visszük fel. Ezen a helyen dupla 

festékréteg lesz, ami sötét foltként látható. Minden egyes javítás, ami a még nem 

száraz, de már részben rászáradt bevonatra történik, foltképződéshez vezethet. 

Ezért nagyon oda kell figyelni a nagyobb felületek és a változatos kiképzésű elemek 

átvonására. 

Ilyen esetben először a nagyobb felületet, erre a széleket kenjük le és közben 

elvégezzük a javításokat (pl. lefolyás). Nagy, lapos felületek (pl. külső ajtók) 

bevonásához mikroszálas henger. A gumihabból vagy velúrból készült hengerek nem 

megfelelőek. 

Ha hengert használunk, a széleket és a nyílásokat munka közben folyamatosan 

ecsettel javítjuk. 

A faburkolatokat hosszában, falécenként kenjük át, a léc elejétől a végéig. A faanyagot 

minden esetben a farostok hosszanti irányában kenjük át. 

A fa védelmére elegendő két réteg felhordása. 

Ügyeni kell arra, hogy a bevonatot az ecsettel vagy a hengerrel alaposan és 

egyenletesen kenjük el úgy, hogy a m2 -nyi felületre az előírt mennyiséget visszük fel. 

A telítettebb látszat miatt felvihetjük még a harmadik réteget is, de figyelembe kell 

venni, hogy ezáltal az árnyalat sötétebb lesz. 
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SZÁRADÁS 

A bevonat normális feltételek mellett (20 °C, 65 % relatív páratartalom) 4–6 órán belül 

száraz. 

A bevonat alacsonyabb hőmérsékleten ill. nagyon magas párartartalom mellett 

hoszabb ideig szárad. Ez a munkálatok elvégzése szempontjából kedvező, hiszen 

meghosszabodik a bevonat nyitott ideje, ez az az időtartam, melyen belül a bevonaton 

még javíthatunk, anélkül, hogy elrontanánk külsejét. Magasabb hőmérsékleten 

rövidebb a száradási idő. 

A következő réteget csak akkor szabad felvinni, amikor az első már teljesen száraz. 

KIADÓSSÁG 

1 l Belinka Exterier: 

 egy rétegben 12–15 m2, 

 két rétegben 8–10 m2, 

 három rétegben 6–8 m2 felület átkenésére elegendő. 

 

A kiadósság Belinka Impregnant-tal kezelt fenyőfára vonatkozik. 

Ha már bevont felületet von be ismét, egy liter akár 20 - 25 m2 kezeléséhez iselegendő 

lehet 1 rétegben. 

A kiadósság egy rétegű felhordáskor a legnagyobb. Erősen nedvszívó faanyagok (pl. 

fenyőfélék) esetében nagyobb, kevésbé nedvszívó, kemény lombosfa (pl. tölgy) 

esetében pedig kisebb. 

A kiadósság nagyban függ a felhordás módjától, a faanyagtól és annak 

megmunkálásától. 

A megmunkált sima faanyag felületén kevesebb bevonat marad, ezért kiadósabb. 

A felület akkor a legsimább, ha alaposan le van gyalulva, vagy jó minőségben van 

lecsiszolva. A rosszul legyalult felület kevésbé sima, legkevésbe pedig a fűrészáru 

felülete. 

Emiatt nehéz előrejelezni, hogy a bevonatból hány réteget kell felvinni egy m2 felületre 

a megfelelő védelem biztosításához. 
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Az Exterier-re érvényes, hogy az optimális védelemhez legalább 0,1 l/m2- t kell 

felhasználni. Ezt két rétegben történő felhordással lehet biztosítani, ha nem megy 

másképp, akkor több rétegben. 

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA 

A szerszámokat és a segédeszközöket használat után vízzel és tisztítószerrel 

lemossuk. 

A BEVONAT ÁPOLÁSA 

A sérülésektől mentes bevonatot évente kétszer kezelje vizes akrilalapú 

bevonatokhoz való ápolótejjel (pl. Belcare). 

Ez az eljárás bezárja a bevonaton a fa tágulása következtében keletkezett 

mikropórusokat (repedéseket), lejavítja a felületet, és javítja a védelem tartósságát. 

Kezeljen ilyen módon minden gyakran tisztított elemet (ablakok, külső ajtók). 

Ugyancsak ajánlatos más könnyen hozzáférhető felületek (pl. erkélykerítés) kezelése. 

A BEVONAT FELÚJÍTÁSA 

A bevonat bármilyen mechanikai sérülését (csavarozás, jégverés, karcolások, 

repedések) haladéktalanul javítsa ki Exterierrel. Ha nem végzi el haladéktalanul a 

kezelést, a bevonat a sérült felület környékén leválhat, és a faanyagban fekete foltok 

alakulhatnak ki. Ez különösen fontos az Exterier 61 és világos színárnyalatok 

esetében. A sérült helyek javítását úgy végezheti, hogy finoman megcsiszolja ezeket 

a területeket, majd két réteg Exteriert hord fel rájuk. A faanyag normál felújítására 

akkor van szükség, ha az egyébként sértetlen felszíneken a bevonat általános 

lekopása látható. 

Ha a bevonat nem válik le, elegendő a felületet finoman megcsiszolni (lehetőleg 

akrilbevonatokhoz való, 180–220 szemcseméretű csiszolópapírral), majd egy új réteg 

Exteriert felvinni. Ha a felület egyes részei repedezettek és a felszínen leválás jelei  
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láthatók, a bevonat minden laza részét csiszolja le. Azokra a részekre, melyeket 

egészen a fáig lecsiszolt, vigyen fel egy réteg Impregnantot. 

Az első réteg Exteriert csak a csiszolt részekre vigye fel, a második réteget pedig az 

elem minden felújítandó részére. Ha a bevonat erősen repedezett és leválik, az egész 

bevonatot le kell csiszolni. Miután a felületet így előkészítette, védje Impregnant 

termékünkkel és két réteg Exterierrel. Ha a faanyag erősen elhasználódott, feltétlenül 

csiszolja le a faanyag felső rétegét a bevonatok felhordása előtt, mivel az ilyen 

lepusztult réteg nem biztosít jó tapadást. 

TANÁCSOK 

Nem rozsdásodó szerszámokat használjon. Lehetőleg vizes alapú bevonatokhoz 

való, jó minőségű ecsetet használjon. 

A felület megjelenése szebb lesz, ha az első réteg Exterier után finom csiszolópapírral 

(220-as szemcseméret) megcsiszolja és a port eltávolítja. Lehetőleg 

akrilbevonatokhoz való csiszolópapírt használjon. 

Ha új faanyagon az első réteg felvitelekor problémák adódnak (túl gyors száradás, 

ecsetnyomok), legfeljebb 10 % vízzel hígíthatja. Ha a terméket hígítja, alapvetően 

több réteg felhordására van szükség ugyanolyan szintű védelem biztosításához. A 

viszonyítási alap a hígítatlan bevonat fedőképessége egy m2 felületre vonatkoztatva. 

Több réteggel erősebb árnyalatot kap. Ezt színes Exterier és Exterier 61 – natúr 

átlátszó összekeverésével mérsékelheti. Az Exterier 61-es keverék legalább 

felerészben tartalmazzon színes Exteriert. Az UV-sugarakkal szembeni legnagyobb 

védelem elérésére ajánlatos az első és második réteget az alapárnyalatból felhordani, 

míg a harmadik és további rétegekhez használhat keveréket. 

Az Exterier 61 – natúr átlátszó terméket önmagában csak impregnált nyers faanyagon 

használja. A termék UV-elnyelő anyagokat és nanoszűrőket tartalmaz, melyek a 

fényspektrum akár 400 nm-es tartományában is kiküszöbölik az UV-sugarak káros 

hatását. Mivel a terméknek a lehető legátlátszóbbnak kell lennie, a látható fénnyel 

szemben mindenképpen átjárhatónak kell lennie, és ennek bizonyos sugárzási 

tartományban szintén káros hatása van a faanyagra. Emiatt ez a termék kicsit 

kevésbé áll ellen az időjárásnak, mint a színes Exterier, ezért gyakrabban kell 

felújítani. 
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A felújítás időpontját kitolhatja a száraz bevonat vastagságának növelésével – pl. 

vigyen fel három réteget. 

A csapolásokat, különösen a keresztmetszetükön, összeállítás előtt alaposan védje 

Impregnant és Exterier termékünkkel. A keresztirányú vágásokra különösen figyeljen 

oda, mert a víz ezeken a pontokon behatol a faanyagba. Ajánlatos itt több réteget 

felvinni. 

Faszerkezetek és -elemek tervezésénél tartsa be a szerkezetek védelmére vonatkozó 

szabályokat. Különösen fontos a tervezésnél, hogy a víz ne gyűljön fel olyan helyeken, 

ahol a bevonat és maga a faanyag gyors pusztulását okozhatja. 

FIGYELMEZTETÉS 

Az Exterier 61 nem alkalmas színes felületek bevonására, mert a különleges 

nanoszűrők tejszerű megjelenést okozhatnak a felszínén. 

Ez a lágy, tejszerű megjelenés akkor fordul elő, ha a terméket sötétebb fafajtákon 

használja. A vízalapú bevonatok tannintartalmú faanyagon természetes árnyalatának 

sötétedését okozzák. Ezt az Exterier használata során vegye figyelembe. 

Az Exterier 73 – krémfehér egy fapác. Ezen a bevonaton keresztül látható a faanyag 

színe és mintázata. További sárgulás előfordulhat csomókon (luc, feketefenyő) és 

tanninban gazdag faanyagon (tölgy, gesztenye). Ez az akrilalapú festékek esetében 

elkerülhetetlen. 

A termék nem ragadós, de a faanyag ne érjen hozzá közvetlenül más faanyaghoz, 

mivel a bevonat hőre lágyul. Ezért a vízalapú akrilbevonattal védett illesztéseknél 

alkalmazzon vízalapú akrilbevonatokhoz használható tömítést. Kérdezze meg a 

gyártót vagy forgalmazót, hogy a tömítés alkalmas-e erre. 

Ha a tömítés nem megfelelő, összetapadhat a tömítés és a bevonat, illetve akár el is 

szakadhat. 

A Belinka Exterier tejszerű megjelenésű vízalapú diszperzió. Ezért az első bevonatnál 

tejszerű vékony réteg jelenik meg, mely később a száradás során átlátszóvá válik. 

Ezenkívül amikor kis mennyiségű illékony szerves anyagot tartalmazó bevonattal 

dolgozik, biztosítsa a munkaterület szellőztetését. 
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TÁROLÁS 

A festéket jól lezárt csomagolásban, +5 és 30 °C közötti hőmérsékleten, gyermekektől 

és állatoktól elzárva, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A fel nem használt 

terméket öntse át a nagy edényből egy kisebb edénybe, zárja le jól, és jelölje meg. 

Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. 

Fagyérzékeny! 

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI 

Minőségét megőrzi a csomagoláson feltüntetett dátumig. 

KÖRNYEZET 

Ne öntse ki a csatornába, felszíni vízfolyásokba, illetve a szabadban. Az összes 

anyagot használja fel. A csomagolást és a fel nem használt terméket különleges 

hulladékként kezelje. A hatóságok tudnak felvilágosítást adni, hogy egy adott 

országban hol találhatók begyűjtőközpontok. 

ELŐÍRÁSOK 

A termék biztonságára, a munkavédelemre és a szállításra vonatkozó előírásokat 

olvassa el a műszaki adatlapban. 

KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

További információt viszonteladóinktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: 

www.belinka.com. 

 

  

Jelen technikai információ célja a termék tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek ismertetése. Bár a javaslatok széles skálájú tapasztalatainkon 

alapulnak, a vásárlóknak maguknak kell tesztfestés, vagy egyéb módszer használatával meggyőződniük arról, hogy a termék a kívánt felhaszná lásra 

alkalmas-e. A termék tulajdonságait befolyásoló tényezők, mint pl. az alapozó, a felhordási környezet, a felhasználó tapasztaltsága, környezeti tényezők, 

stb. miatt a gyártó nem vállal felelősséget ezen ismertető tartalmáért. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal technikai szakértőinkhez. 

http://www.belinka.com/

