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IA KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA 

Belinka Interier 

LEÍRÁS 

A Belinka Interier különleges lazúr, a lakótérben lévő faanyagok dekoratív védelmére. 

ÖSSZETÉTEL 

Akrilgyanták, vízlepergető anyagok, fénnyel szemben ellenálló pigmentek, 

adalékanyagok és víz. 

TULAJDONSÁGOK 

Belinka Interier: 

 láttatni engedi a fa eredeti rajzolatát, 

 nincs kellemetlen illata, 

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

 mechanikailag ellenállóbb, mint a hagyományos lazúr, 

 enyhe tisztítószerekkel szemben ellenálló, 

 kézzel(zsiradékkal) való érintkezéssel szemben ellenálló, 

 selyemfényű. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

Ez a termék mindenfajta fából készült felület (pl. lambéria és a tetőt takaró faanyag, 

egyszerűbb bútorok, polcok, belső ajtók stb.) védelmére használható beltéren. 

Hajópadló és parketta védelmére nem használható. Erre a célra használjon 

INTERIER 
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parkettlakkot. A Belinka Interier használható gyerekbútorok és -játékok védelmére is 

(megfelel az EN 71-3 tanúsítványnak; Gyermekjáték-biztonsági Szabvány). 

SZÍNEK 

A Belinka Interier lazúr 11 sztandard színárnyalatban készül és eredetien átlátszó. 

Egyes kereskedőknél lehetőség van a Belinka keverési színmintái alapján az Interier 

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 szín árnyalat 

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

átkenéssel kapunk. 

Az egyes színárnyalatokat tetszés szerint keverhetjük egymással, így gazdagítjuk a 

színskálát. Szép pasztell árnyalatokat kapunk az alapszínek tejszínfehér -interier 73-

al kombinálva. A festékkeveréket egy kis deszkalapon kipróbáljuk, melyet ugyanúgy 

kell megmunkálni, mint a lefestendő faanyagot. 

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az új faanyagnak száraznak, tisztának kell lennie, simára kell lecsiszolni. 

Régi lazúrbevonatok felújításakor a felületet először enyhén lecsiszoljuk és 

portalanítjuk. 

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

eljárni, mint az új fa esetében. 

Nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, pince és hasonló) javasoljuk a faanyag 

előzetes impregnálását egyrétegű Belinka Impregnant felhordásával. 



 
 

 

Dokument: T_Belinka_Interier_1HU.docx Revíziószám: 5 
Revízió kelte: 2022.04.04. 

 

FELHORDÁSI MÓD 

Felhasználás előtt a lazúrt alaposan felkeverjük. Felhordása ecsettel vagy hengerrel 

két rétegben. 

Első felhordáskor javasoljuk a lazúr vízzel való hígítását 10 %-ig, mert így könnyebben 

és szebben lehet felhordani. 

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. 

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 területekhez (pl. belső ajtók) mikroszálas henger használatát javasoljuk. 

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. A telítettebb látszat miatt felvihetjük 

még a harmadik réteget is ugyanolyan színben, vagy a színtelen (Interier 61- 

eredetien átlátszó) lazúrt. Ha kevésbé intenzív árnyalatot szeretnénk, a színezett 

Interiert színtelen lazúrral keverhetjük, vagy az egy vagy kétrétegű színezett Interierre 

még egy vagy két réteg színtelen lazúrt viszünk fel. 

Belső helyiségekben a színtelen Interier 61-et önmagában is felhasználhatjuk. 

Az ablakok, ajtók festéséhez minden esetben Belinka Exterier kültéri falazúrt kelI 

használni, mert az Interier időjárási viszonyokkal szemben nem ellenáló. 
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A felület külseje tetszetősebbb lesz, ha az első réteg felhordása után enyhén 

lecsiszoljuk és portalanítjuk. 

Olyan munkaeszközöket használunk, melyek nem rozsdásodnak.  Javasoljuk a jó 

minőségű, vizes alapú lazúr felhordására alkalmas ecsetek használatát. 

SZÁRADÁS 

A bevonat normális feltételek mellett (20 °C, 65 % relatív páratartalom) 3–4 órán belül 

száraz. 

A bevonat alacsonyabb hőmérsékleten ill. nagyon magas párartartalom mellett 

hoszabb ideig száradhat. 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 száraz. 

KIADÓSSÁG 

1 liter lazúr: 

 egy rétegben 12–15 m2, 

 két rétegben 8–10 m2, 

 három rétegben 6–8 m2 felület átkenésére elegendő. 

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

megmunkálásától. 

Ha már bevont felületet von be ismét, egy liter akár 20–25 m2 kezeléséhez is elegendő 

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. 
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SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA 

A szerszámokat és a segédeszközöket használat után vízzel és tisztítószerrel 

lemossuk. 

FIGYELMEZTETÉS 

Az Interier 73 – krémfehér a fa színét és mintázatát láttatni engedő pác. További 

sárgulás előfordulhat csomókon (luc, feketefenyő) és tanninban gazdag faanyagon 

(tölgy, gesztenye), és bizonyos esetekben furnérozott farostlemezen. Ez az akrilalapú 

festékek esetében elkerülhetetlen. 

A Belinka Interier vizes (vízalapú), tejszerű diszperzió. Ezért az első bevonatnál 

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

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 a forgalmazót, hogy alkalmas-e erre a tömítés. 

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

szakadhat.  

Az olyan bevonatokkal való munkavégzéskor, melyek  kevés szerves illóanyagot 

tartalmaznak, gondoskodni kell a helyiség szellőztetéséről, a rendszeres naponkénti 

szellőztetésről később is kell gondoskodni,  mindaddig, amíg a bevonat nem szilárdul 

meg teljesen, ami 3 hétig is eltarthat. 

KORLÁTOZÁSOK 

Nem javasoljuk időjárási viszontagságoknak kitett fa átvonására. 
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TÁROLÁS ÉS KEZELÉS 

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. 

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 felhasználásra 

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/

