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 TERMÉKAZONOSÍTÓ 

Lasur T 

LEÍRÁS   

A Lasur fához használható vékonylazúr. Rendeltetése faanyag védelme az időjárás 

hatásai ellen, valamint dekoratív felület kialakítása.  

ÖSSZETÉTEL  

Dearomatizált szerves oldószerek, alkidgyanták, víznek és fénynek ellenálló 

pigmentek és adalékanyagok. 

TULAJDONSÁGOK 

A Lasur fához használható, a fa erezetét kihangsúlyozó, a faanyagnak bársonyos, 

matt felületet biztosító vékonylazúr. A bevonat nem hámlik le és könnyen felújítható.  

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK  

Bármilyen faanyag felületvédelmére használható bel- és kültéren is. Olyan faelemek 

védelmére ajánljuk, melyeknél nincs szükség nagy szerkezeti stabilitásra, például 

kerítések, pajták, panelek stb. A vékonylazúr jobb páraátjárhatóságot, valamint a fa 

természetes tágulásával szemben jobb ellenállóságot biztosít.  

SZÍNÁRNYALATOK 

A Lasur a színmintákon látható szabványos színárnyalatokban kapható.  

LASUR 



 
 

 

Dokumentum: T_Lasur_T_1HU.docx Felülvizsgálat: 3  
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

A színmintákat gondosan kiválasztott, igényesen megmunkált fenyőből készítettük. 

Mivel a lazúr átlátszó bevonat, az árnyalat végső megjelenését erősen befolyásolják 

a következő tényezők: 

 Típus, valamint a faanyag természetes színe, 

 A felületkezelés (csiszolás) minősége, 

 A bevonat vastagsága, 

 Impregnálóanyag használata (illetve nem használata), valamint ennek 

színező hatása. 

Ezért azt javasoljuk, mindig végezzen előzetes próbát egy kisebb faanyag-mintán.  

Ha a bevonás előtt nem használ impregnálószert, az árnyalat erősebb lesz. Ha 

színes impregnálószert használ, a kiválasztott színárnyalat végső megjelenése 

lényegesen eltérő lehet.  

Ha az alapárnyalatokat színtelen Lazurral keveri, a színárnyalat intenzitása 

csökkenni fog. Fekete Lasur hozzáadása sötétíti az árnyalatot. Azonban 

mindenképpen körültekintően járjon el, mivel kis mennyiségnek is nagy hatása lehet. 

Ha fehér Lasurt használ, a kiválasztott színtónus pasztelles árnyalatot vesz fel. A 

színkeveréket mindig próbálja ki egy kis falapon, melyet ugyanúgy felületkezeljen, 

ahogy a bevonni kívánt faanyagot fogja.  

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az első védőréteg felviteléhez a faanyag legyen száraz, tiszta; alaposan csiszolja 

meg, és a külső felületet kezelje Base termékünkkel. Ha régi lazúrozást újít fel, a 

felületet finoman megcsiszolva távolítsa el a régi lazúr laza részecskéit (180–220-as 

szemcseméretű csiszolópapírral). Ha régi bevonatokat (olajfesték, lakk) újít fel, 

ezeket előbb távolítsa el, majd a faanyagot úgy kezelje, mintha új lenne.  

ÉPÜLETEN KÍVÜL LEVŐ FAANYAG  

Az épületen kívül levő faanyagot először Base termékünkkel kezelje. Ez megvédi a 

faanyagot a kékülést okozó fagombáktól, rothadástól és faanyagban élő rovaroktól.  

Ezután vigyen fel Lasurt az előírt mennyiségben. Ezt alapvetően három rétegben 

teheti meg. Érdemes a faanyagot minden oldalán védeni, a falemezekre pedig 
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legalább egy réteget vigyen fel a hátoldalra is. Bizonyos körülmények alatt a fa 

nagymértékben nedvesedhet (ha heves esőzés után víz szivárog a hátsó oldalra).  

A színtelen Lasur kültéri használatra nem alkalmas, mivel nem védi meg a faanyagot 

az UV-sugárzástól. Erre a célra színtelen Toplasur UV Plus termékünket használja. 

ÉPÜLETBEN LEVŐ FAANYAG 

Ha nedves helyen levő faanyagot kezel, először minden oldalát impregnálja Base 

termékünkkel, majd vonja be Lasurral. A lemez hátoldalát is vonja be legalább egy 

réteg Lasurral.  

Ha a faelem nincs kitéve nedvességnek, a Lasurt közvetlenül a fa felszínére vigye 

fel. Mivel a fának beltéren elsődlegesen díszítő védelemre van szüksége, a 

védőréteg vastagsága kevésbé fontos. Általában legalább 2 réteg Lasurt vigyen fel. 

Ha az első réteg megszáradt, finoman csiszolja meg a felületet és gondoskodjon 

róla, hogy pormentes legyen. A rétegek száma épületek belsejében nem annyira 

fontos, mivel a rétegek a fa díszítő védelmét szolgálják.  

A FELVITEL MÓDJA 

A Lasurt jól keverje fel, és hígítás nélkül vigye fel ecsettel vagy bemártással.  

SZÁRADÁS  

A bevonat normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom) 8–12 óra 

múlva száraz. A bevonást 12–24 óra elteltével ismételje meg, illetve ha az előző 

réteg már teljesen megszáradt. A bevonáshoz az ideális hőmérséklet 15–25 °C, 

alacsonyabb hőmérsékleten a száradási idő hosszabb. Mindenképpen csak teljesen 

száraz faanyagra vigye fel a lazúrt. A száradási idő magasabb relatív páratartalom 

mellett is hosszabb.  
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KIADÓSSÁG  

A kiadósság erősen függ a faanyag fajtájától és minőségétől, a felületkezelés 

módszerétől és minőségétől, illetve attól, hogy használ-e impregnálószert és ha 

igen, hogy viszi fel.  

A kiadósság alapvetően az első rétegnél a legnagyobb. A faanyag függvényében a 

fogyás erősen nedvszívó fajtáknál (pl. fenyőszijács) a legnagyobb, a legkisebb pedig 

a nem nedvszívó lombhullató keményfáknál (pl. tölgy).  

Ugyanolyan faanyag esetében a simára felületkezelt faanyagon kevesebb bevonat 

marad, ezért a fogyás is kisebb. A legsimább felületet a jó minőségű simító gyalulás 

és a csiszolás adja. A rosszul legyalult felületek kevésbé simák, a legkevésbé sima 

pedig a fűrészelt faanyag.  

A következő rétegnél a faanyag fajtájától és minőségétől, valamint az előző rétegtől 

függően a fogyás vagy kiadósság kisebb vagy lényegesen kisebb. 1 Lasur:  

Mit einem Liter Lasur reicht für:  

 egy rétegben (az első rétegben) kb. 14 m2 (fenyőszijács, öreg, repedezett 

faanyag felújítása), kb. 20 m2 (sima fenyő), akár 30 m2 (nagyon sima fenyő, 

tölgy, második rétegben bevont faanyag), 

 két rétegben kb. 8 m2 (fenyőszijács, kevésbé megmunkált felület) – 16 m2 

(sima felszín), 

 három rétegben kb. 6 m2 (durva felület) – 12 m2 (sima felület) bevonására 

elegendő. 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA  

Használat után a szerszámokat lakkbenzinnel, illetve más, szintetikus festékekhez 

használható oldószerekkel tisztítsa.  

A BEVONAT ÁPOLÁSA 

Az időjárás hatásainak kitett Lasur-réteget egy év elteltével még egy vékony réteg 

Lasurral újítsa fel; így kijavíthatja a réteget ért fizikai károsodást, magának a fának a 

mozgásából (repedések) adódó károsodást, valamint a bevonat mikrorepedéseit.  
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Ezután a bevonatot évente vizsgálja át, és a fizikai károsodásokat helyileg javítsa. 

Ha a bevonat már túlságosan lekopott, újítsa fel az egész bevonatot. A bevonat 

elhasználódását megjelenése alapján, illetve a vízbeszívódási próba elvégzésével 

határozhatja meg. Tegyen a felületre néhány vízcseppet. Ha a víz gyorsan 

beszívódik a faanyagba és vizes foltot képez, legfőbb ideje felújítani a bevonatot.  

Ismételt bevonás előtt a felszínt megfelelően készítse elő úgy, hogy tisztítószeres 

vízzel lemossa, majd hagyja megszáradni. Száradás után finoman csiszolja meg 

180–220-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd távolítsa el a port. A felújításkor 

szükséges rétegek száma attól függ, mennyire kopott a felület.  

Ha időben végzi a felújítást, egy vagy két réteg Lasurt vigyen fel. Ha a bevonat 

nagymértékben tönkrement és bemaródott a faanyagba, a felszínt csiszolja le az 

egészséges, szilárd faanyagig, majd vonja be úgy, mintha először vinné fel a 

védőréteget.  

Ha a faanyagot kártevők támadták meg, a Lasur felvitele előtt pusztítsa el őket.  

A faanyag minden egyes új, illetve megismételt réteggel sötétebb lesz. Ha a 

sötétedést csökkenteni szeretné, használjon a bevonat felújításához világos 

árnyalatú Lasurt, vagy színes és színtelen Lasurból készítsen keveréket. A 

keverékben nem lehet 30 %-nál több színtelen Lasur.  

Általában a beltéri faanyag ápolására ritkábban van szükség. Először is mossa le a 

felületet tisztítószeres vízzel. Száradás után finoman csiszolja meg 180–220-as 

szemcseméretű csiszolópapírral, majd távolítsa el a port. Az így előkészített felületre 

vigyen fel 1 réteg Lasurt.  

FIGYELMEZTETÉS  

A Lasur alkidbevonat. Az alkidbevonatokra jellemző, hogy sötétben (sötét helyen 

levő lambéria, faelemek oldala és falak mellett levő elemek, bemélyedő, az ajtó 

becsukásakor elfedett ajtókeretek stb.) sárgulnak. Ez a fehér árnyalatoknál a 

legszembetűnőbb. A sárgulás miatt a szín is megváltozhat (pl. a kékből zöld lesz).  

Beltéri faelemek védelméhez beltéri akrilalapú vizes bevonatokat ajánlunk, ezek 

nem sárgulnak. Kültéren nincs ilyen probléma, mivel a Lasurral bevont felületek 

elegendő mennyiségű fényt kapnak.  

Lehetőleg ne keverjen különböző márkákat.  
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Munka közben tarsa be a termékre érvényes ajánlásokat. A fa természetes anyag, 

tágul és zsugorodik. A túl vastag bevonat nem képes követni a fa tágulását és 

összehúzódását, ezért repedezni kezd, sőt akár le is válik. A túl vékony bevonatokat 

gyakrabban kell felújítani.  

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS  

A Lasurt eredeti, jól lezárt csomagolásban, 5–30 °C között 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.  

A termék a lejárati dátum után is felhasználható, ha nem tapasztalható kicsapódás 

(alapos felrázás és keverés után homogén és folyékony).  

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.  

SZABÁLYOZÁS   

A termékbiztonságra vonatkozó, munkabiztonsággal és a szállítás biztonságával 

kapcsolatos szabályozásról az anyagbiztonsági adatlapon talál információt.  
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TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓ   

További információt viszonteladóinktól 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/

