
NOVALUX PREMIUM 
Szilárdanyagdús favédölazúr high-solid gyanta bázison, aromamentes 

 
Felhasználás: 
- Kültérben nem mértéktartó fáknál 
- Mértéktartó fákat (ablak és kültéri ajtók) elötte NOVALUX Imprägniergrund-al kezeljük le 
- Beltéri használatra nem alkalmas 
- Záró, utolsó rétegként vigyük fel 
 
Elönyei: 
- Környezetbarát, aromamentes 
- Mélyen behatol az alapba 
- Magas UV-ellenállás, vízlepergetö 
- Egyenletes lazúrkép nagy felületeken is 
- Kiadós 
 
Fö tulajdonságok:  Balesetmegelözés, 

egészsegvédelem: 
Terméktípus Favédölazúr, UV-védelemmel, 

aromamentes 
Színtónusok Mintakártya szerint, egymással 

keverhetö 
Fényesség Selyemfényü 
Kötöanyag Speciális high-solid gyanta 
Higítás Felhasználásra kész, ne higítsuk. A 

munkaeszközöket rögtön használat 
után lakkbenzinnel tisztítsuk. 

Csomagolás 2,5l , 10l –es kiszerelésben 
Tulajdonságok Csökkentett oldószer tartalmú 

favédölazúr high-solid gyanta 
bázison, aromamentes 

Feldolgozás Kenés. Használat elött jól keverjük 
fel 

Technikai adatok:  
Viszkozitás thixotrop 
Szilárdanyagtartalom Min. 65%-a a teljes tömegnek 
Sürüség Kb. 0,95 g/cm3, színtónustól 

függöen 
Kiadósság 13-15 m2/l  megmunkálandó 

felületektöl függöen lehetnek 
eltérések 

Száradás (23°C-nál és 50%-os 
levegöpáratartalomnál) 

Porszáraz: 3-5 óra után 
Átkenhetö: 10-12 óra után 
Kiszáradt: 16 óra után  

Megmunkálási hömérséklet 5-35°C 

Börrel, szemmel való érintkezést, 
lenyelést mellözzük. Jól szellözö 
helyen alkalmazzuk. 
Kövessük a csomagoláson 
feltüntetett biztonsági útmutatóban 
leírtakat. Védelmi intézkedéseket 
tartsuk be. 
 
Környezettoxikai tulajdonságok: 
A terméket ne használjuk 
játékszereken, gyermekbútorokon 
és más tárgyakon ami közvetlenül 
élelmiszerrel vagy ivóvízzel 
érintkezik. 
 
Hulladék eltávolítása: 
Kövessük a biztonsági adatlapon 
és a cimkén leírt utasításokat. 

 
Alkalmazási példa: 
Zsír, viasz és pormentes felületen 
melynek nedvességtartalma max. 
15%. Gyantadús fafajtákat elöször 
nitrohigítóval mossuk le. Már 
meglévö alapozásokat csiszoljuk 
meg, hogy a lazúr jobban tapadjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fa védelme érdekében Novalux 
Imprägniergrund-al (Impregnáló 
alap) való elökezelés ajánlott. 24 óra 
után a fát gyengén csiszoljuk meg és 
a NOVALUX PREMIUM-ból 2 
réteget vigyünk fel. Száradási idö a 
két réteg között 8-12 óra ez függ a 
levegöhömérséklet és a levegö 
páratartalmától.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ùtmutató: 
Magas levegöpáratartalom (75% 
felett) és alacsony hömérséklet         
(10°C alatt) meghosszabíthatják a 
száradási idöt. Rendszerstruktúra: 
1. Novalux Imprägniergrund– ajánlott 
2. Novalux Premium – elsö bevonat 
3. Novalux Premium – záró bevonat 

Adatlap érvényessége: 2005.06.16-tól 
Ez az adatlap megjelenése óta minden elözö technikai és biztonsági útmutató elveszti érvényességét. 

A fenti adatok, tulajdonságok és felhasználási útmutató a mi legjobb tudásunk, fejlesztési munkánk és 
gyakorlati tapasztalataink szerint vannak megadva. A sokoldalú felhasználási terület miatt minden egyes 
apró részlet bemutatása, ismertetése nem lehetséges, ezért felelösséget és kötelezettséget nem tudunk 
vállalni. A termék tulajdonsága az alapaljzattól függ. Egy új termékleírás megjelenése után a régi 
elveszti érvényességét. 


