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TERMÉKAZONOSÍTÓ   

Toplasur UV Plus new 

LEÍRÁS 

A Toplasur UV Plus igen tartós, a faanyagnak az időjárás hatásai ellen hosszú távú 

védelmet biztosító bevonat.  

Ugyanakkor dekoratív színt ad a fának és kiemeli a felületét. Ideális az időjárás 

legrosszabb hatásainak (nap, UV-sugárzás, eső, fagy) kitett faanyag védelmére. A 

felületnek fényes megjelenést ad.  

ÖSSZETÉTEL   

Alkidgyanták, időjárásnak ellenálló, az UV-sugarak számára átjárhatatlan pigmentek, 

UV-szűrők, szabad gyököket megkötő anyagok, vízlepergető anyagok és 

dearomatizált szerves oldószerek.  

TULAJDONSÁGOK   

A Toplasur UV Plus a faanyag mintázatát kiemelő és a faanyagnak selymes fényű 

felszínt biztosító magaslazúr. Tixotropikus, ezért könnyen felvihető és nem csöpög le 

az ecsetről. Mivel UV-szűrő és UV-megkötő anyagokat tartalmaz, hatékonyan védi a 

faanyagot a károsító napsugárzástól.  

A bevonat nem hámlik le és könnyen felújítható.  

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK 

A termék mindenfajta beltéri és kültéri faanyag felületének védelmére alkalmas. 

Különösen alkalmas ablakok és ajtók védelmére, mivel fokozza méretstabilitásukat, 

valamint lombhullató keményfák védelmére.  

TOPLASUR UV PLUS 
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SZÍNÁRNYALATOK   

A Toplasur UV Plus a színmintákon látható szabványos színárnyalatokban kapható.  

A színmintákat válogatott lucfenyőre készítjük. Mivel a fa természetes anyag, más 

minőségű faanyagon a színárnyalat kissé eltérő lehet. Más típusú fán a színárnyalat 

jelentősen eltérhet, ezért azt javasoljuk, mindig végezzen előzetes próbát egy kisebb 

faanyag-mintán.  

A Toplasur UV Plus színárnyalata a faanyag előzetes kezelésétől, illetve a rétegek 

számától függően is eltérő lehet. Durva, nem jól megcsiszolt faanyagon a szín 

feltűnőbb, mint simább felületeken. Több réteg felhordásával erősebb, teltebb színt 

kap.  

Több szín összekeverésével számos színárnyalatot előállíthat. A színkeveréket 

próbálja ki egy kis táblán, melyet ugyanúgy kezelt, ahogy a bevonni kívánt 

faanyagot.  

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE   

Az új faanyag legyen száraz (15 % körüli nedvességtartalommal), tiszta, jól csiszolja 

meg, és kültéri használat esetén vonja be Base termékünkkel. Ha régi pácot újít fel, 

a felületet a „bevonat karbantartása” címszó alatt leírtak szerint készítse elő.  

KÜLTÉRI FAANYAG   

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

faanyagot a kékülést okozó fagombáktól, rothadástól és a faanyagban élő 

rovaroktól.   

Ezután vigyen fel Toplasur UV Plus lazúrt az előírt mennyiségben.  

Érdemes a faanyagot minden oldalán védeni, a falemezekre pedig legalább egy 

réteget vigyen fel a hátoldalra is. Bizonyos körülmények között a fa nagymértékben 

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

A kevésbé kitett felületeken (a nap és időjárás hatásaitól védve – tető alatt) 1 l  

12–16 m2-hez elég. Általában ez két vékony réteg felhordását jelenti. Ha azt 

szeretné, hogy a bevonat teltebb hatást keltsen, a Toplasur UV Plus terméket két,  
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kicsit vastagabb rétegben vigye fel, úgy, hogy a fogyás kb. 10–12 m2-hez legyen 1 l.  

A legjobban kitett részeken, illetve a faanyag méretstabilitásának védelmére 

(ablakok, ajtók) úgy vigyen fel megfelelő mennyiségű Toplasur UV Plus pácot, hogy 

1 l 6–10 m2 faanyagot fedjen. Ez alapvetően három réteget jelent. Nem szabványos 

minőségű faanyagokhoz a rétegek számát úgy alakítsa, hogy a feltüntetett 

kiadósságot érje el.   

Ha kültéren szeretné megőrizni a fa természetes kinézetét, használjon színtelen 

Toplasur UV Plus pácot, mely védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen.  

BELTÉRI FAANYAG   

Lakóterekben a faanyagot nem kell Belles termékünkkel védeni, kivéve nedves 

helyeken (konyha, fürdőszoba, alagsor).  

Beltéren a Toplasur UV Plus feladata a faanyag dekoratív védelme, ezért a 

mennyisége nem fontos. Általában esztétikus, sima felület a cél, ezért legalább két 

réteget vigyen fel. Az első réteg felvitele után finoman csiszolja meg a felületet  

(220-as csiszolópapírral). A fedőképesség nagyon széles határok között mozoghat, 

teltebb megjelenés esetén 10 m2, de a Toplasur UV Plus két rétegben akár 16 m2 

vagy még nagyobb felület bevonására is elég lehet. A lemezek hátoldalát is vonja be 

legalább egy réteg Toplasurral.  

A FELVITEL MÓDJA   

A Toplasur UV Plus pácot használat előtt alaposan keverje fel, majd hígítás nélkül 

vigye fel ecsettel vagy hengerrel. Ügyeljen arra, hogy alaposan és egyenletesen 

vigye fel az ecsettel vagy hengerrel, úgy, hogy a felület 1 m2-ének fedésére az előírt 

mennyiséget használja el.  

A Toplasur UV Plus szórása csak ecseteléssel kombinálva lehetséges. A szórás és 

ecsetelés együttes alkalmazása jelentősen lerövidíti a munkához szükséges teljes 

időt, kihangsúlyozza a fa erezetét, és egyenletesebb rétegvastagságban tudja 

fölvinni a Toplasur UV Plus pácot.  Természetesen a szóráshoz kell némi 

tapasztalat, illetve be kell tartani az utasításokat:  
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 A szórást 10–15 cm távolságról végezze, különben a pác túlságosan 

szétszóródik. 

 A bevonat mennyiségének beállításához gyakorlat szükséges. Minél 

tapasztaltabb a felhasználó, annál gyorsabb a munka, és ezért annál 

nagyobb felület vonható be. 

 Nagyobb felületeket a szórás irányára merőleges lapos sugárral vonhat be. 

 A széleket kerek sugárral, illetve a szórás irányával párhuzamos lapos 

sugárral szórhatja be. 

 Vékony rétegben szórjon, nehogy a bevonat megfolyjon. A bevonat 

végleges vastagsága feleljen meg az előírt fogyásnak. 

 Ügyeljen arra, hogy a fúvóka mindig kellően tiszta legyen. 

Ezt a lazúrt tapasztalatlan felhasználók lehetőleg ne szórással vigyék fel.  

SZÁRADÁS   

Normál körülmények között (20 °C, 65% relatív páratartalom) a bevonat 6–10 óra 

alatt szárad meg.  A bevonást 24 óra elteltével ismételje meg, illetve ha az előző 

réteg már teljesen megszáradt. A munkához a legalkalmasabb hőmérséklet  

15–25 °C. A levegő relatív páratartalma legyen 80% alatt. Magasabb hőmérsékleten 

a száradási idő rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten pedig hosszabb. A száradási 

idő akkor is nő, ha vastagabb rétegeket visz fel. Lehetőleg ne dolgozzon 5 °C alatti 

hőmérsékleten.  

A lazúrt ne erős napsütésben vagy közvetlenül eső után vigye fel. A magasabb 

páratartalom ugyancsak megnyújtja a száradási időt.   

Tavasszal és ősszel, amikor a hőmérséklet már alacsonyabb és a levegő 

páratartalma reggel és este magasabb, a fafelületeket a nap közepén vonja be, 

amikor a hőmérséklet magasabb, a faanyag nedvességtartalma és a levegő 

páratartalma pedig alacsonyabb. Lehetőleg ne végezze a bevonást alacsony 

hőmérsékleten és a levegő nagyon magas páratartalma mellett.   

Ha kerti bútort vagy mechanikai terhelésnek kitett faelemeket von be, használat előtt 

legalább egy hétig hagyja száradni.  



 
 

 

Dokumentum: T_Toplasur_UV_Plus_novi_1HU.docx Felülvizsgálat: 4 
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

KIADÓSSÁG   

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

módjától és minőségétől, illetve a felhordás módjától.  

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 második és harmadik rétegnél a faanyag fajtájától és minőségétől, az előző 

rétegektől és a munkát végző személy gyakorlatától függően a fogyás vagy 

kiadósság kisebb vagy lényegesen kisebb.   

1 l Toplasur UV Plus:  

 egy rétegben (az első rétegnél) kb. 16 m2 (fenyőszijács, öreg, repedezett 

faanyag felújítása) – akár 25 m2 (nagyon sima fenyő, tölgy), 

 két rétegben kb. 8 m2 (fenyőszijács, kevésbé megmunkált felület) – 12 m2 

(sima felszín), 

 három rétegben kb. 6 m2 (durva felület) – 10 m2 (sima felület) bevonására 

elegendő. 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 

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

szintetikus festékekhez használható oldószerekkel is tisztíthatja őket. 

A BEVONAT KARBANTARTÁSA 

Az időjárás hatásainak kitett Toplasur UV Plus réteget egy év elteltével még egy 

vékony Toplasur UV Plus réteggel újítsa fel; így kijavítja a réteget ért fizikai 

károsodást, magának a fának a mozgásából adódó károsodást (repedések), 

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. Ha ez bármilyen okból nem kivitelezhető, 

a felszínt 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 Toplasur UV Plus réteget 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.  

A színtelen Toplasur UV Plus termékkel védett fát rendszeresen vizsgálja át, és a 

sérüléseket haladéktalanul javítsa. Mivel színtelen, bármely sérülés jobban 

meglátszik rajta, mint a színes bevonatokon.  

A Toplasur UV Plus termékkel védett faanyag felújításához először söprűvel vagy 

műanyag kefével távolítsa el a felszínéről a szennyeződéseket, majd ismét vigyen 

fel egy réteg pácot (18–22 m2 felületre 1 l-t). Ha a felület bevonata erőteljesen 

lepusztult, lehetőleg két Toplasur UV Plus réteget vigyen fel (12–16 m2 felületre 1 l-

t).  

A fából készült elemeket még a régi pác teljes lekopása előtt újítsa fel. Ehhez 

ugyanolyan árnyalatú Toplasur UV Plus terméket használjon, mint az első réteghez. 

Minden egyes felújító kezelés vagy a már bevont felületre még egy réteg felvitele 

után az árnyalat sötétebb lesz. Ha a sötétedést csökkenteni szeretné, a felújításhoz 

készítsen keveréket színes és színtelen Toplasur UV Plus lazúrból. A keverékben ne 

legyen 50%-nál több színtelen Toplasur UV Plus.  

A felújítási folyamatot megkönnyítheti azzal, hogy a faelem alsó részét, ahol a 

bevonat általában kopottabb, egy szokásos vastagságú Toplasur UV Plus réteggel 

védi. A felső réteget vékonyabb réteggel fedje úgy, hogy a régi és új bevonat 

árnyalata azonos legyen. A bevonat tartóssága és a felújítás ideje függ a faanyag 

fajtájától és a kezelés módjától, a rétegek számától, de főleg attól, hogy mennyire 
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van kitéve a faanyag időjárási és más hatásoknak. Nagyon erősen kitett 

helyzetekben (déli fekvésben, hegyekben nagy tengerszint feletti magasságban, a 

tető által strukturálisan nem védett faanyag esetében stb.) ajánlatos évente 

megvizsgálni, mennyire kopott le a bevonat.  

FIGYELMEZTETÉSEK   

Mivel a fapácok áttetsző bevonatok, végső megjelenésüket egyebek között 

befolyásolja az aljzat vagy felület színe. Minden további réteg hatására – felújítás 

esetén is – a felület sötétebb lesz. Ezt részben elkerülheti azzal, ha a felületet a 

bevonat felújításakor világosabb árnyalatú fapáccal vonja be. A felszín akkor is 

kevésbé lesz sötét felújításkor, ha a színes fapáchoz színtelent is ad, majd az így 

elkészített keveréket viszi fel a felületre. Sötétebb bevonatokat nem tanácsos 

Toplasur UV Plus termékünkkel felújítani, mert kissé tejszerű megjelenése lesz.   

A Toplasur UV Plus alkidbevonat. Az alkidbevonatokra jellemző, hogy sötétben 

(sötét helyen levő lambéria, faelemek oldala, 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). 

Ez a probléma a Toplasur UV Plus kültéri használatakor nem jelentkezik, mivel így a 

bevonat elegendő fényt kap. Beltérre azonban azt tanácsoljuk, hogy beltéri pácokat 

használjon.   

Munka közben tartsa 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 megrepedezhet, sőt akár le is válhat. A túl vékony 

bevonatokat gyakrabban kell felújítani.  

A színtelen Toplasur UV Plus megjelenése az edényben kissé tejszerű és barnás 

lehet. Világos fafajták bevonásakor ez a tejszerű megjelenés és barnás színárnyalat 

alig észrevehető.  

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS  

A Toplasur UV Plus terméket eredeti, jól lezárt csomagolásban, 30 °C alatt tárolja. 

Gyerekek és háziállatok ne férhessenek hozzá, és ne érintkezzen élelmiszerekkel. A 
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fel nem használt anyagot öntse át kisebb edénybe. Az edényt töltse színültig, majd 

jól zárja le.  

ELTARTHATÓSÁG 

Eredeti, bontatlan csomagolásban a termék a csomagolásra nyomtatott időpontig 

használható.  

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

kicsapódás (alapos felrázás és keverés után elég folyékony ahhoz, hogy ecsettel fel 

lehessen hordani).  

KÖRNYEZETVÉDELEM  

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.  

SZABÁLYOZÁS   

A termékbiztonságra vonatkozó, munkabiztonsággal és a szállítás biztonságával 

kapcsolatos szabályozásról az anyagbiztonsági adatlapon talál információt.  

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/

