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TERMÉKAZONOSÍTÓ 

Illumina   

LEÍRÁS 

Az Illumina sötét fapáccal festett fafelületek világosítására használható fapác.   

ÖSSZETÉTEL  

Szerves oldószerek, alkidgyanták, adalékanyagok, fénynek ellenálló pigmentek.   

TULAJDONSÁGOK 

Az Illumina megfelelően előkészített, az időjárás hatásainak kitett felületekre jól 

tapadó, fapácoknak jó tapadási felületet biztosító alapozó fapác.  

Ez a bevonat nem színezi el a sötét felületeket, arra azonban elegendő a 

takaróképessége, hogy a sötétre pácolt felületet egyenletesen bevonva vele az 

körülbelül a természetes lucfenyő árnyalatát vegye fel. Az Illuminával való bevonás 

után a fa rajzolata eltűnik, azonban a felszín megfelelő előkészítése és a réteg 

megfelelő felvitele után a felületkezelés hasonló lesz a más pácokkal kialakított 

felülethez – mintha a fa természetes mintázata látszana.   

A bevonat nem hámlik le, könnyen felújítható.  

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK   

Az Illumina bármilyen fajta, sötét páccal kezelt, épületek kültéri részén alkalmazott 

faanyagon használható a faelem árnyalatának megváltoztatására. Kékülést okozó 
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fagombák által megtámadott, foltosodott fafelületek kezelésére is alkalmas. 

Oldószer-alapú fapácokkal használja. Utána mindenképpen vigyen fel egy vagy két 

réteget a kiválasztott fapácból (Toplazúr UV Plus) világosabb árnyalatban. Ez 

biztosítja a felület időjárásállóságát.  

SZÍNÁRNYALATOK   

Az Illuminát sárgás színárnyalatban gyártjuk.  

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE   

Ha a sötét színű felület még aránylag jó állapotban van és megfelelő mennyiségű 

régi bevonat maradt rajta, 80–100-as csiszolópapírral csiszolja le, tisztítsa le róla a 

port, majd vigyen fel egy réteg Illuminát. Ha a felület rosszabb állapotban van, 

először rézkefével távolítsa el a mállott, elszürkült farostokat, a régi bevonat 

könnyen eltávolítható maradványait, port és szennyeződést. Ha azt szeretné, hogy 

az évgyűrűk kevésbé látsszanak és a felszín simább legyen, a kefélés után még 

csiszolja át a felületet 80–100-as csiszolópapírral. Lekefélés után vizsgálja át a 

felületet, majd alkalmazzon az állapotának megfelelő felületkezelést. Ha a faanyag 

egészséges és nincs rajta látható fertőzés, alapozónak használja Base termékünket, 

mely simítja a felületet és megvédi a faanyagot a kártevőktől. Ha a faanyagot 

kártevő támadta meg, a kártevő elpusztítására először vonja be a faanyagot Belocid 

plus termékünkkel.   

Általában az így előkészített felületre két réteg Illuminát kell felvinni, hogy 

egyenletesen világos felületet kapjon.  

A FELVITEL MÓDJA 

Az Illuminát használat előtt jól keverje fel. Hígítás nélkül, ecsettel vigye fel a 

megfelelően előkészített, száraz felületre 1–2 rétegben. A rétegek száma attól függ, 

mennyire kopott a felület. Ügyeljen arra, hogy az ecsetvonásokkal a bevonatot 

alaposan, egyenletesen vigye fel. 24 óra száradás után a kiválasztott fapácot is 



 
 

 

Dokumentum: T_Illumina_1HU.docx Felülvizsgálat: 4 
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

vigye fel egy vagy két rétegben. Az Illumina elsősorban a faanyag világosabbá 

tételéhez használható, így akkor érheti el a legjobb eredményt, ha a felső réteghez 

vagy felületkezeléshez világos fapácot választ. Sötét árnyalattal nehezebb a felület 

egyenletes megjelenését elérni, az ecsetvonások jobban látszódnak. Azt is vegye 

figyelembe, hogy az Illuminával bevont felületre felvitt fapác kissé különbözni fog 

attól, mintha bevonat nélküli faanyagra vinné fel ugyanezt a fapácot.  

Ideális körülmények a felvitelhez: 15–25 °C hőmérséklet, 80 % alatti relatív 

páratartalom. Alacsonyabb hőmérsékleten a felhordás, illetve a bevonat eltávolítása 

nehezebb. A felhordáshoz legalább 5 °C szükséges. Az is fontos, hogy a faanyag 

vagy aljzat száraz legyen. Esős napokon lehetőleg ne világosítsa a faanyagot 

Illuminával.  

SZÁRADÁS 

Normál körülmények (20 °C, 65 % relatív páratartalom) között a bevonat 24 óra alatt 

szárad meg. Alacsonyabb hőmérsékleten is fel lehet vinni, de ebben az esetben a 

száradási idő hosszabb. Alacsonyabb hőmérsékleten a bevonat kialakítása 

nehezebb.  

A száradási idő magasabb páratartalom mellett is hosszabb.  

Ne közvetlen napsütésben vigye fel.  

A bevonást 24 óra elteltével ismételje meg, illetve ha az előző réteg már teljesen 

megszáradt.  

KIADÓSSÁG  

A felület kopottságának eltérései miatt nehéz megadni, mennyi Illuminára van 

szükség a faanyag világosabbá tételéhez. Fedőképessége attól függ, mennyire 

nedvszívó és mennyire kopott az aljzat, és impregnálva van-e. Ha a felszín nagyon 

kopott, és a faanyag nagymértékben beszívja az Illuminát – igen nagy a fogyás –,  

1 liter 15–20 m2 faanyag bevonására elegendő egy rétegben (a felület nedvszívó 

képességétől függően). Sima, jó állapotban levő felületekhez, illetve ha a faanyagot 

Base termékünkkel impregnálta (vagy az Illumina a második réteget képezi), a 
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fogyás lényegesen kevesebb – 1 liter akár 25 m2 bevonására is elég lehet egy 

rétegben.  

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 

Használat után az eszközöket Belsollal tisztítsa. Lakkbenzinnel, illetve más, 

szintetikus festékekhez használható oldószerekkel is tisztíthatja őket.  

A BEVONAT ÁPOLÁSA   

Az Illuminával világosított, majd fapáccal bevont faanyagot ugyanúgy újíthatja fel, 

mint bármely fapác esetében. A pácolást még az előtt ismételje meg, hogy az 

Illuminára felvitt fapác teljesen lekopna. Finoman csiszolja meg a felületet, távolítsa 

el a port, majd vigye fel a kiválasztott árnyalatú fapácot.  

Ha a fapác már nagymértékben lekopott, esetleg hámlik, és a sötét felszín látható, 

összetettebb kezelésre van szükség. A felületet annyira csiszolja meg, hogy a 

rosszul tapadó bevonatot maradéktalanul eltávolítsa, tisztítsa meg a portól, majd 

vonja be Illuminával és a kívánt árnyalatú fapáccal.  

A fapác tartóssága és felújításának ideje függ a felület előkészítésétől az Illumina 

felvitele előtt, az Illumina- és fapácrétegek számától, de mindenekelőtt attól, hogy a 

faanyag mennyire van kitéve az időjárás viszontagságainak és egyéb hatásoknak. 

Azt javasoljuk, hogy a nagyon kitett (déli fekvésben, hegyekben nagy magasságban, 

szerkezeti elemektől nem védett helyen levő) faanyagot  

vizsgálja át, mennyire használódott el a felülete.  

TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK  

A faanyag kinyúló tető alatti homlokzatot borító része jóval kevésbé használódik el, 

mint a napsütésnek és esőnek kitett része. Ha ilyen faanyagot szeretne világosítani, 

a felület megfelelő előkészítése után vigyen fel először egy réteg Illuminát a jobban 

elhasználódott részre, majd vigyen fel még egy réteget a teljes felületre.  
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Az Illuminát és a rá kerülő fapácot a faanyag gyűrűinek irányában vigye fel, így 

szebb felületet kap.  

Ha az Illumina megfelelően megszáradt, vigyen fel rá 1–2 réteg világos árnyalatú 

fapácot (Toplazúr UV Plus). A végső megjelenés szebb lesz, ha az Illuminára nem 1 

vastag, hanem 2 vékonyabb réteg fapácot visz fel.  

Az Illuminával az átlagosnál nehezebb dolgozni, és gyakorlott kezet kíván. Az 

összetett, erősen hullámos faelemek (pl. ablaktáblák) különösen nagy kihívást 

jelentenek. Ilyen elemek bevonásakor vigyázzon, hogy a bevonat ne gyűljön össze 

és ne folyjon meg, mert ha száraz felületre túl sok anyag kerül, ezt nem lehet 

kijavítani.  

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS  

Az Illuminát eredeti, jól lezárt csomagolásban, 30 °C alatt tárolja. Gyerekek és 

háziállatok ne férhessenek hozzá, és ne érintkezzen élelmiszerekkel. A fel nem 

használt anyagot öntse át kisebb edénybe. Az edényt töltse színültig, jól zárja le és 

lássa el felirattal.  

ELTARTHATÓSÁG 

Eredeti, bontatlan csomagolásban a termék a csomagolásra nyomtatott időpontig 

tartható el.  

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ne öntse ki a csatornába, felszíni vízfolyásokba, illetve ne öntse ki 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.  



 
 

 

Dokumentum: T_Illumina_1HU.docx Felülvizsgálat: 4 
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

SZABÁLYOZÁS 

VOC-tartalom  

EU VOC (A/e kat.) max. 400 g/l (2010), Illumina max. 395 g/l VOC  

A termékbiztonságra vonatkozó szabályozással, munkabiztonsággal és a szállítás 

biztonságával kapcsolatban az anyagbiztonsági adatlapon talál információt. 

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓ   

További információt a viszonteladóktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: 

www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jelen technikai információk célja a termék technikai jellemzőinek és felhasználási lehetőségeinek leírása. Bár a tanácsok hosszú távú tapasztalatainkon 

alapulnak, a vásárlónak magának kell eldöntenie előzetes próbák útján vagy egyéb módon, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra. Mivel a 

termék tulajdonságait nagyszámú tényező befolyásolja, például az aljzat, a felhasználás körülményei, a felhasználó tapasztaltsága, a környezeti feltételek 

stb., ezen információs adatlap tartalmából a gyártó semminemű felelőssége nem következik. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba technikai 

tanácsadóinkkal. 

http://www.belinka.com/

