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DELTA
®
  Imprägnierlasur plus 3.01  

 
 

 

Oldószer tartalmú, gombaölő szerrel erősített kültéri favédő vékonylazúr. 

 

 
Felhasználási terület 
 

 

Időjárás – és UV álló, színezhető vékonyrétegű lazúrfesték, hatékony védelemmel a fakárosító- és fafelületet elszínező 

gombák ellen. Alkalmazható takarólécekre, kerítésekre,  zsindelyre, erkélykorlátra, zsalura, pergolákra stb. valamint 

ablakra és kültéri ajtóra mint alapozó - és köztes réteg. 

 

A  DELTA
®
  Imprägnierlasur plus 3.01, statikailag nem terhelt, közvetlen földel nem érintkező kültéri fa szerkezeteknek 

nyújt védelmet a korhadás és a kékülés ellen a DIN 68800/3. szabványnak megfelelően,  ide értve az ablakokat és a 

kültéri ajtókat is. 

 

 
 

Terméktulajdonságok 
 
 
 

- favédelem a fafelületet elszínező és fakárosító gombák ellen (kékülés és korhadás ellen) 

- kiemelkedő UV – védelem 

- átfesthető oldószeres és oldószermentes lazúrbevonatokkal 

- aromamentes oldószert tartalmaz, enyhe illatú 

- nyíltpórusú, a fafelület nedvességtartamát szabályozza 

- tapadást közvetítő-és a következő rétegeknek alapszínt adó bevonat ( mint színezhető alapozó is alkalmazható) 

- könnyen felhordható, egyszerűen felújítható 

- nem pattog le a felületről 
 
 
 
 
Hatóanyagok:   0,8 % Propiconazol és 0,8 % IBPC (Jodcarbamat) 100 gr késztermékben 
 
 
 

Kiszerelés: 0,750 / 2,500 / 5,000 liter 
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Színárnyalatok:   
     színtelen  - 0000 -   ébenfa   - 9995 -  

douglas fenyő  - 2360 -   juhar   - 2370 -  

erdei fenyő  - 2335 -   világos tölgy  - 6570 -  

afrormosia  - 8220 -   teak   - 8320 -  

diófa   - 8170 -   mogyoró fa  - 8270 -  

vörös fenyő - 2380 -   antik tölgy  - 8260 -  

palisander  - 8450 -   mahagoni - 8285 -  

svéd vörös - 3180 -   mango   - 8402 -  

dinnye   - 8403 -   pisztácia  - 8410 -  

galambkék  - 5449 -   jegenyezöld  - 6486 - 

alpin szürke  - 7360 -   vulkán szürke  - 7365 -  

azzuro szürke  - 7370 -   antik szürke  - 7375 -  

quarz szürke  - 7380 -   fehér   - 1105 -  

 

A színárnyaltok megfelelnek az aktuális DELTA Woodprotectiom 

színkártyájának. 
 
Megjegyzés: A  DELTA

®
  Imprägnierlasur plus 3.01 „színtelen – 0000” árnyalatát kültérben csak 

mint alapozórétegként  a fedő zománcfestékek alá, vagy az eltérő nedvszívású fa 

alapfelületek egalizáló festésére szabad alkalmazni. 

Műszaki adatok 
 

Sűrűség (20°C): kb.0,83-0,87 g/ml (színárnyalat szerint) 

 

Viszkozitás (20°C): kb. 35 s 3 mm-es kifolyóedénnyel mérve (DIN ISO 2431) 

 

Kiadósság: 10-12 m
2
 / Liter azaz 80 – 100 ml / m

2
 /réteg 

 (az aljzat szívóképessége szerint) 

 

Felhordási adatok: 
 
Előkészítés:   használat előtt az anyagot alaposan, homogén állapotúvá kell keverni 
 
Száradás (20 °C-on és 60% 
relatív légnedvességnél): kb. 12 óra után száraz és átfesthető. 

A fa alapfelület nedvszívó képessége befolyásolja a száradási időt és a bevonat 

fényességi fokát. Csersavakban gazdag faféléknél (pl. tölgy) a száradási idő 

megnyúlhat. 

 

A  DELTA
®
  Imprägnierlasur plus 3.01-et száradás után oldószeres, vagy vizes bázisú 

lazúr-, vagy fedő zománcfestékkel át lehet vonni. Bütüket, favégeket és a fafelület 

repedéseit melyek nagy nedvszívással rendelkeznek jó vastagon DELTA
®
  

Imprägnierlasur plus 3.01 -el kell bevonni. 
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Felhordási módszer:  Ecsettel, mártással. 

Szórással csak zárt szórórendszerek esetén alkalmazható.  

 

Munkaeszközök tisztítása: Lakkbenzinnel. 

 

 

Rétegfelépítés 

Kültéri felületek: 

 
 mérettartó szerkezetek, korlátozottan mérettartó nem mérettartó szerkezetek, 

 kültér szerkezetek, kültér kültér 

 

Alapozó réteg DELTA
®
  Imprägnierlasur  DELTA

®
  Imprägnierlasur DELTA

®
  Imprägnierlasur  

 plus 3.01  plus 3.01 plus 3.01 
 
Köztes réteg DELTA

®
  Langzeitlasur  DELTA

®
  Imprägnierlasur DELTA

®
  Imprägnierlasur  

 plus 5.04  plus 3.01 plus 3.01 
 
Záró réteg DELTA

®
  Langzeitlasur 

1
 DELTA

®
  Langzeitlasur 

1
 DELTA

®
  Imprägnierlasur 

1 

 plus 5.04  plus 5.04 plus 3.01 
 
A  DELTA

®
   Langzeitlasur plus 5.04 (oldószeres)  alternatívája: DELTA

®
  Flächenlasur 5.02 (vizes). 

 
1
 Az optimális UV-védelm: a közepes- és sötétárnyalatú lazúrszínek esetében. Színtelen lazúrt kültérben nem szabad 

felhordani. Extrém időjárási körülményeknek kitett fafelületek- vagy erős nedvszívású alapfelületek esetében - adott 

esetben - egy pótlólagos záró réteg felvitele javasolt. 
 

Időjárástól erősen károsodott, foltos, lazúrfestékkel nem felújítható, kültéri alapfelületek felújítása magas UV- 
védelemmel – RenoDuo rendszer: 

Impregnálás: DELTA
®
  Imprägniergrund 1.02, színtelen 

Köztes réteg: 1 – 2 rtg. LUCITE
®
 House-Paint, a fa színéhez passzoló színárnyalatban, egalizáló 

rétegként 

 

Záró réteg: 1 – 2 rtg. DELTA
®
  Langzeitlasur plus 5.04  

 (alternatív javaslat: DELTA
®
  Flächenlasur plus 5.02) 
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Fa felületek:  

 

Átcsiszolni, portalanítani és/vagy tisztítani. Gyantás kivérzéseket ki kell égetni és nitróhígítóval át kell mosni, a beszürkült 

fafelületeket át kell csiszolni, az éleket le kell kerekíteni. 

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Biozid (élő szervezeteket károsító) hatóanyagokat tartalmazó favédó szer, mely védi a fafelületet a kártevők ellen. 

Ennek értelmében, csak a Műszaki Adatlapban közölt adatok szerint és az engedélyezett felhasználási körben szabad 

használni. Az ettől eltérő visszaélések egészségügyi- és környezeti károkat okozhatnak. 

 

Élővizek környezetében munkavégzés a termékkel nem engedélyezett. A festék közvetlenül élővízbe soha nem kerülhet. 

 

Olyan fa felületek amelyek rendeltetéséből adódóan élelmiszerrel, vagy állati takarmánnyal érintkeznek DELTA
®
  

Imprägnierlasur plus 3.01-el nem vonhatók be.  

Alkalmazásakor védőruházatot, védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni! 

Szórásnál zárt szórási technológia esetében légzésvédő védőeszközt kell hordani. 

A szennyezett, használt munkaruhát azonnal le kell cserélni. 

Szennyezett bőrfelületet azonnal vízzel és szappannal tisztára kell mosni és kézvédő krémmel kell bedörzsölni. 

 

 

Biztonsági adatok 

 

ADR / GGVS: KI.3 szám 31c 

VbF: A  III 

WGK: 2 vizet veszélyeztető ( VwVws szerint) 
 
Gyártmánykód: HSM – LV 20 
 
A VdL irányvonalak szerinti 

összetétele:  alkidgyantás favédő lazúr, aromamentes alkidgyanta, áttetsző 

vasoxidok, korom, aromamentesített tesztbenzin, gombaölő 

hatóanyagok  

. 

A termék Biztonságtechnikai adatlapját figyelembe kell venni! 
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Különleges tudnivalók 
 

A maximálisan engedélyezett 15%-os fa nedvességtartalmat átlépni nem szabad ( a felhasználás során)! 

 

A fafelület karbantartása: 

 

A kezelt fafelületet rendszeresen ellenőrizni és annak károsodását megelőzni, kerülni kell. Javasoljuk, hogy a kezelt 

fafelületeket állandó időközönként ellenőrizzék és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a bevonaton, vagy az 

épületszerkezeten hiányosságok, problémák jelentkeznek, azt azonnal szakszerűen szüntessék meg. 

 

Aromamentes zománcfestékeket, lakkokat, lazúrokat nem szabad aromás zománc-, lakk- lazúrtermékekkel 
összekeverni. 

Optikailag összefüggő felületeken, épületrészeken, azonos gyártási számú kiszerelésekkel dolgozzunk. 

 
A bevonni kívánt felületnek szennyezőanyagoktól és elválasztószerektől mentesnek, száraznak és hordozóképesnek 
kell lennie. A VOB előírás C részének 18363/ 3 bekezdését be kell tartani. 

 

Kérjük a BFS adatlap 18 és 20 számát betartani. 

 

Kérdéses esetekben kérjük munkakezdés előtt konzultáljanak műszaki, alkalmazástechnikai kollégáinkkal. 

 

A kezelendő alapfelület jellege, minősége, színe, döntő hatással van a végső színárnyaltra. 

 
Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy rossz szellőztetési viszonyok a száradási időt negatív irányba befolyásolhatják 
azaz a száradási idő jelentően megnőhet pl. őszi párás hidegebb idő esetén. Ennek hatásait a munkavégzésnél 
feltétlenül figyelembe kell venni! 

 

Általános tudnivalók 
 
Fentiekben közölt adatok a legújabb termékfejlesztési- és alkalmazástechnikai adatok szerint lettek megadva, 
tartalmazzák a vonatkozó utalásokat. Leírást ad Önöknek a termékről, valamint információkat a termék használatáról 
és felhordhatóságáról. 

 
Tekintettel a sokrétűségre, különféle eltérésekre, a mindenkori munkakörülményekre és felhasznált anyagokra 
vonatkozóan termékleírásunkat nem tudjuk minden egyedi esetre érvényesíteni. 

 
A kezelt felület élettartamának meghosszabításához megfelelő időben esedékes utógondozó- felújító munkálatok 
szükségesek. 
 
Amennyiben az általunk nem meghatározott tulajdonságok és alkalmazhatóságok kérdése merül fel úgy a termék egy 
meghatározott célnak megfelelő felhasználhatóságát írásban biztosítjuk, alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálatunk 
legjobb ismeretei szerint amilyen gyorsan csak lehet, minden esetben kötelezettség nélkül. 
 
Az előző, vonatkozó kiadások érvényességüket vesztik. 
 
Alkalmazástechnikai ajánlásaink, melyeket az eladóknak / felhasználóknak a mindenkori technika legújabb álláspontja 
szerint a legjobb tudásunk alapján nyújtunk, kötelezettség nélküliek. 
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A termék adásvételi szerződéséből nincs megalapozott szerződéses jogviszony és nincs mellékkötelezettség vállalás. 
Ezen kívül ez nem menti fel az eladókat / felhasználókat arról, hogy termékeinket saját képességük alapján a 
megfelelő rendeltetés szerint saját hatáskörükben ellenőrizék. 
 
Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek. 
 
Jelen adatlap megjelenésével a korábbi összes érintett adatlap változatok adatai, érvényességüket vesztik. 
 
Műszaki felvilágosítás és információk esetén kérjük forduljanak a +492330/926285 (hotline) telefonszámon (német 
nyelvű) alkalmazástechnikai részlegünkhöz ill. magyarországi kereskedelmi képviseletünkhöz Szakács Tibor Tel.: 
06 30 261 2107. 
 
 
További információkat a www.cd-color.de honlapunkról lehet lehívni. 
 
 
        D - 5001 DELTA Imprägnierlasur plus 260711 FL 

http://www.cd-color.de/

