
 

… és minden szebb, tartósabb lesz!

Speciális 

felületélénkítő 

festőtechnika

Professzionális bevonatkombináció a  
kifakult, időjárástól erősen károsodott,  
beszürkült fafelületekre:  

 ▶ LUCITE® House-Paint –  
mint felületegalizáló,-élénkítő, rugalmas, speciális  
tapadást közvetítő fedő alapozófesték 

 ▶ DELTA Active-Lasur 5.11 –  
kiemelkedően UV-álló, oldószeres, gombaölőszer- 
mentes falazúr, lazúros zárórétegként

 ▶ páraáteresztő és időjárásálló bevonatrendszer

Az „ismerős” alapprobléma: 
Fahomlokzat laza,lepergő festékréteggel

Fafelület felújítás
Greywood ezüstpatina színben

Fafelület felújítás
Vöröses barna színben

LUCITE® House-Paint + 
DELTA Active-Lasur 5.11

RenoDuo a kifakult, lepergő, 
régen festett fafelületek 
felújítására.



 

LUCITE® House-Paint +  
DELTA Active-Lasur 5.11

A RenoDuo rendszer…

LUCITE® + DELTA   
 … és minden szebb, 
tartósabb lesz!

3 színjavaslat a felületek felújításához:

Felületélénkítő,-felújító technika:

Greywood - ezüstpatina 
Fedőréteg 1005T nyírfa szürke 
+ lazúr réteg 7310 kőszürke

Vöröses barna
Fedőréteg NCS 1117-Y35R 
+ lazúr réteg 8320 teak 

Okkerbarna 
Fedőréteg 1006T okker 
+ lazúr réteg  
2335 mandula fenyő/erdei fenyő

…az időjárástól károsodott, régen  
festett fafelületek gazdaságos felújítása

Termékelőnyök  
„duplán csomagolva”:

  Fafelületek fedő egalizáló  
  festéke és tapadást közvetítő  
  bevonata
▶ LUCITE® House-Paint –  
 vékonyrétegű, speciális tapadást közvetítő,  
 a felületnek egyenletes színt adó alapozó-  
 és köztes festékbevonat.

▶ akiemelkedő LUCITE®-elasztikusság  
 meggátolja a régi bevonat további  
 felpattógzódását, mely a fafelület  
 méretváltozásaiból adódik..

▶ LUCITE® House-Paint az algásodás –  
 és gombásodás ellen, külön  
 hatóanyagot tartalmaz.

  Megerősített felületvédelem  
  időjárásálló lazúrréteggel
▶ DELTA Active-Lasur 5.11 –   
 selyemfényű, kiemelkedően UV –  
 álló záróréteg 

▶ Enyhén zselés állagú, nem csepeg  –  
 „fej feletti” fafelületek festésére ideális

▶ Jól terül, jól bedolgozható –  
 munkavégzés, nagyobb felületeken  
 is gazdaságos

▶ Gombaölőszer- és aromamentes
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Az időjárás által károsított ( általában  
foltos) fafelületet világosabbá kell tenni 
anélkül, hogy annak lazúros karakterét  
elveszítenénk.

Alapozó- és köztes fedőfestékréteg

A beszürkült alapfelületet LUCITE® House-
Paint – fedőfestékkel a kívánt színben át 
kell festeni. A szakszerű alapfelület-
előkezelés érdekében kérjük,  
tartsák be a LUCITE® House-Paint  
műszaki adatlapjában leírtakat!

Lazúros záróréteg

Zárórétegként DELTA Active-Lasur 5.11  
színezett lazúrfestéket kell egyenletesen,  
a fafelület szálirányában felhordani.

Az Ön CD-Color szakkereskedője:

A DÖRKEN cégcsoport leányvállalata

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Tel.  0 23 30 / 9 26 - 0, 
Fax  0 23 30 / 9 26 - 580 
www.cd-color.de
info@cd-color.de


