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JJEEDDYYNNKKAA®®  IIMMPPRREEGGNNAATT  DDOO  DDRREEWWNNAA  ZZ  WWOOSSKKIIEEMM  ((IIMMPPRREEGGNNAATTEE  FFOORR  WWOOOODD  WWIITTHH  WWAAXX))    
JJEEDDYYNNKKAA  VVÉÉKKOONNYYLLAAZZÚÚRR  

KKÜÜLLTTÉÉRRII  DDEEKKOORRÁÁCCIIÓÓSS  ÉÉSS  VVÉÉDDEELLMMEETT  NNYYÚÚJJTTÓÓ  IIMMPPRREEGGNNÁÁLLÓÓ  LLAAZZÚÚRR    
  

 

 

  
  

  mmééllyyeenn  bbeeiivvóóddiikk  aa  ffáábbaa  
  ttaarrttóóss  sszzíínneekk  
  vvééddii  aa  ffeellüülleetteett  aa  mmiikkrroo--oorrggaanniizzmmuussookkttóóll  
  rreemmeekk  vvééddeellmmeett  nnyyúújjtt  aazz  UUVV--ssuuggáárrzzááss  eelllleenn  
  vvéédd  aa  nneeddvveesssséégg  kkáárrooss  hhaattáássaa  eelllleenn  

  
 

 
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
A Tyree elnevezésű aktív gyantákra alapuló impregnáló vékonylazúr, ami tökéletes védelmet nyújt a 
fának: 

• poliszacharid gyanta – megkönnyíti az impregnálónak a fa kémiai struktúrájába való 
beépülését, 

• lenmagolaj – biztosítja a remek beszívódást a fába és a vízlepergető hatást, 
• alkid gyanta – kemény felületet alkot, ami garantálja az ellenállást az időjárási 

viszontagságoknak, 
• a hozzáadott színanyag védi a felületet az UV-sugárzástól, illetve a mikro-organizmusoktól. 

 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Fa- és faszármazék kültéri felületek és elemek, pl. ablakok, ajtók, lugasok, kerítések, fa homlokzatok és 
más fa felületek dekoratív és védelmet nyújtó festésére. 
 
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
A felület legyen száraz, tiszta, legyen lecsiszolva és portalanítva. A zsíros és gyantás 
szennyeződéseket távolítsa el és mossa le pl. lakkbenzin kivonattal. 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. A festék felhasználásra kész, ne hígítsa azt. Hordja fel a 
terméket ecsettel, vagy szivaccsal, dörzsölje be a felületbe körkörös mozdulatokkal szálirányban 
haladva. Hordjon fel a lazúrból legalább két réteget, a rétegek között 6 óra száradási időt hagyva. 
Megjegyzés! 
Ne használja a lazúrt a levegő +5°c alatti hőmérséklete és a levegő 80% fölötti relatív páratartalom 
mellett.  
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es 
lakkbenzinnel. 
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SSZZÍÍNNEEKK::  
Áttetsző és 9 gyárilag előre kevert szín. 
Figyelem! A szín intenzitása és a fafelület fényessége függ a fa fajtájától, nedvszívó hatásától, a 
felfestett festékrétegek számától és vastagságától. 
 
FFÉÉNNYYEESSSSÉÉGGII  FFOOKKOOZZAATT::  
Matt 

FFEEDDŐŐKKÉÉPPEESSSSÉÉGG::  
<18m2/liter/réteg. (A valódi fesőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a 
felhordási technikától.) 
 
SSZZAAVVAATTOOSSSSÁÁGGII  IIDDŐŐ::  
A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán 
található. 

KKIISSZZEERREELLÉÉSSEEKK::  
0,9 l; 2,5 l; 5 l; 10 l 
 
MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS::  
Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti 
használatba a helyiséget. 
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, az üres dobozokat 
újrahasznosíthatja, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétgyűjtőbe 
kell szállítani. 
Figyelem! Porózus anyagok festése esetén öngyulladás veszélye áll fenn. Az ilyen típusú anyagból 
származó hulladékot az elégetésig/megsemmisítésig tartsa víz alatt. 
 
További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján. 
 
SSPPEECCIIÁÁLLIISS  VVEESSZZÉÉLLYYEEKK::  
Tartalmaz: terpentint, tolil-fluanidot, Nafta (ásványolajat), 2-Butanon-oximot. 
 
VVEESSZZÉÉLLYYEESS  AANNYYAAGGTTAARRTTAALLOOMM::  
Veszélyjel és veszélyszimbólum: Xn ártalmas 
 
A vegyi anyag sajátos veszélyeire utaló R és S mondatok: 
R10  Kismértékben tűzveszélyes. 
R20  Belélegezve ártalmas. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap. 
S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet  

vagy a címkét. 
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SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  TTÁÁRROOLLÁÁSS::  
+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában. Fagytól és direkt napfénytől védendő.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  PPAARRAAMMÉÉTTEERREEKK::  
 
 
Viszkozitás 

 
                                                26- 50 s   

 
Sűrűség 

  
0,87-0,92 g/cm3 

 
Gyulladási hőmérséklet 

                                         
min. +30°C 

 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 700 g/l (2010)  
A termék kevesebb mint 700g/l VOC-t tartalmaz. 
 
 
FFIIGGYYEELLEEMM::  
A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) garantálja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a 
felhordási körülményekre és technikára. A Gyártó nem felelős a tervező és a kivitelező munkájáért. A 
fenti adatlap a gyártó legkorszerűbb tudására és tapasztalataira alapul, de nem ment föl az alól, hogy a 
festést az érvényes építési és biztonsági szabályzatoknak megfelelően kell végezni. 
A Gyártó nem vállal felelősséget a terméknek a más cég termékeivel való összekeverése okozta 
minőségromlásért és károsodásért, a kikevert eleggyel való festés végeredményéért, valamint a termék 
összetételének a vásárló vagy a felhasználó által végrehajtott módosítása miatti károkért. 
A Gyártó fenntartja a jogát annak, hogy a termék biztonságtechnikai adatlapjának szövegét előzetes 
információ-adás nélkül megváltoztassa. 
A Gyártó fenntartja teljes körű jogát a terméke megváltoztatására technológiai fejlődésének tükrében.  
 
 
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu 
 
 
 
 


