Kiemelkedő favédelem

WOODPROTEC TION

Termékválaszték
Impregnálók
Falazúrok
Favédő fedőfestékek

1

DELTA Woodprotection termékválaszték
Egy kompakt termékprogram a tökéletes favédelemért:
Oldószeres, vagy vizes bázisú impregnáló-beeresztő anyagok,
favédő lazúrok és fedőfesték bevonatok

Előnyök:

Profi szakszerviz:

}} A DIN EN 927 szabvány szerint minden
épületelem számára megfelelő, hatékony
felületvédő bevonatrendszer
}} Kompakt termékválaszték, mely oldószeres
és vizes bázisú termékekből áll
}} A VOC előírásoknak minden szempontból
megfelelő, modern termék paletta amely
biztonságot garantál a felhordás alatt
}} Mázolással, szórással, valamint ipari
szériagyártási technológiák (pl. merítéssel)
esetén is kiválóan alkalmazhatóak
}} A termékek sokrétű kombinációs lehetőségei
és a javasolt rétegfelépítések optimális,
hosszú távú favédelmet biztosítanak (a 18. sz.
német BFS adatlap szerint)
}} Összevont minőségbiztonsági- és
környezetvédelmi termékvizsgálati rendszer
}} A DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 és a
EG-Öko-Audit (EMAS II) szerint minősített
gyártási- és üzemi munkafolyamat

}} Az adott célnak megfelelő, testreszabott
bevonatrendszerek
}} Helyszíni műszaki szaktanácsadás
}} Színkeverési szolgáltatás - a kívánt
színárnyalat percek alatt elérhető
}} Opcionális termékerősítő adalék, biocid
filmvédelemmel
}} Igény szerint: hozzáférhetőség a teljes
CD-Color épületfestékek választékához és a
Dörken termékcsaládhoz: Delta építőipari
fóliák, felületszivárgók

2

Termék áttekintés

Partnereinknek egy felhasználóbarát és szisztematikusan rendszerbe szedett termékválasztékot kínálunk, ezért a
DELTA Woodprotection termékeinket szám megjelöléssel láttuk el. A létrehozott csoportokból - 1,3,5 stb. - gyorsan
lehetőség nyílik a megfelelő terméket kiválasztani - vagy oldószeres-, vagy pedig vizes bázisút, minden csoportban
mindkét fajta termék elérhető.

1. csoport

3. csoport

Alapozók kémiai - gombaölő - fevédelemmel
DELTA® Imprägniergrund 1.02

7.o.

DELTA® Imprägniergrund 1.06

7.o.

Lazúrok kémiai - gombaölő - védelemmel
DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01

5. csoport

6. csoport

7. csoport

9. csoport

9.o.

Lazúrok, gombaölőszer nélkül
DELTA® Flächenlasur plus 5.02

16.o.

DELTA® Langzeitlasur plus 5.04

19.o.

DELTA® Holzlasur plus 5.06

13.o.

DELTA® Hydrolasur 5.10

15.o.

DELTA® Active - Lasur 5.11

17.o.

DELTA® Allround-Lasur

17.o.

Windoor bevonatok szórásra
DELTA® Porenfüller 6.01

25.o.

DELTA® Isolierfüller 6.02

25.o.

DELTA® FensterCompact 6.05

26.o.

DELTA® Fensterdeck 6.07

26.o.

Favédő zománcok és szigetelő bevonatok
DELTA® Wetterschutz 7.01

22.o.

DELTA® Isoliergrund 7.02

21.o.

DELTA® Kombigrund 7.03

21.o.

DELTA® VentiDeck 7.04

22.o.

LUCITE® House-paint

23.o.

Speciális termékek
DELTA® Bühnen- und Bodenlasur 9.01

15.o.

DELTA® Hydrostop plus 9.04

11.o.

DELTA® Hydrotec 9.05

13.o.

DELTA® Hydrostop Aqua 9.06

11.o.

Vizes bázisú anyagok
Oldószeres bázisú anyagok
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DELTA® Lazúrok
A DIN EN-927-1 szerint a fa bevonatoknál
lényegesen három lazúrtípust kell
megkülönböztetni:

DELTA® vékonylazúrok (≤ 5µm)
a fafelületbe mélyen behatolnak és annak egy kiváló fizikai
favédelmet biztosítanak. Ez a lazúrtípus az időjárás hatására
a felülettel együtt „érik meg” a nélkül, hogy ez a lazúr
lepergéséhez, felválásához vezetne.

DELTA® középvastag lazúrok (20-60 µm)
Telíti a fafelületet és kitűnő tulajdonságaival, egy
leheletvékony filmet képez:
1. Nagyobb rétegvastagságával alapjában szárazon tartja
az időjárás által terhelt felületet (hydrofóbizál) és egyben
kiváló UV-védelmet biztosít.
2. A fafelületet telíti a festékfilm felválásának veszélye nélkül.
3. Felülete könnyen felújítható.

DELTA® vastaglazúrok (>60 µm)
különösképpen a mérettartó épületszerkezeteket (ablakokat,
ajtókat) védi azok megduzzadásától, kiszáradásától annak
méretváltozásaitól és rétegvastagságával garantálja a
nedvesség és UV sugárzás elleni védelmet.
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DELTA® bevonatajánlatok
a DIN EN 927-1 szerint

Oldószeres bázisú bevonatok
Ereszdeszka,
gyalult

Épített fa
szerkezetek,
balkon,
autótárolók,
homlokzati
faprofilok

Kerítések átlapolással, fa zsindely

Lazúros,
nyíltpórusú

Lazúros,
nyíltpórusú

Lazúros,
filmképző

Lazúros,
nyíltpórusú

+

+

+

+

+

közepes
rétegvastagságú

vastagrétegű

imregnáló olaj,
vékonyrétegű

vékonyrétegű

„Power-Tec” ,közepes rétegvastagságú

vékonyrétegű

Impregnálás/
alapozás

DELTA®
Imprägniergrund
1.02

DELTA®
Imprägnierlasur
plus 3.01

DELTA®
Hydrostop plus
9.04

DELTA®
Imprägnierlasur plus 3.01

DELTA®
Hydrostop plus 9.04

DELTA®
Imprägnierlasur plus
3.01

DELTA®
Holzlasur 5.06

Közbenső
bevonat

DELTA®
VentiDeck
7.04

DELTA®
Langzeitlasur
plus 5.04

/

/

/

DELTA®
Imprägnierlasur plus
3.01

DELTA®
Holzlasur 5.06

Záróréteg

DELTA®
VentiDeck
7.04

DELTA®
Langzeitlasur
plus 5.04

DELTA®
Hydrostop plus
9.04

DELTA®
Imprägnierlasur
plus 3.01

DELTA®
Active -Lasur 5.11

DELTA®
Imprägnierlasur plus
3.01

DELTA®
Holzlasur 5.06

Épületszerkezeti
elemek

Ablakok, ajtók,
homlokzati
profilok, balkon,
ereszdeszka stb.

Felület /
Megjelenés

Ablakok / ajtók

Homlokzati
profilok,
ereszdeszka,
fűrészelt

Filmképző,
fedő

Lazúros,
filmképző

Hatóanyag

+

Különlegesség

Vizes bázisú bevonatok
Épületszerkezeti
elemek

Ablakok/ajtók,
homlokzati
profilok,
fa szerkezeti
anyagok
balkon / autótároló

Felület /
Megjelenés

Fedő,
filmképző

Hatóanyag

Ablakok, ajtók (ipari)

Ereszdeszka, homlokzati profilok

Ablakok / ajtók,
homlokzati profilok,
épített fa szerkezetek,
balkon, autótároló

Fedő,
filmképző

Lazúros,
filmképző

Fedő

Lazúros,
nyílt pórusú

Lazúros,
nyílt pórusú

—

+

+

+

+

+

Különlegesség

Közepesen vastag

Szórható ipari
zománc

Szórható ipari lazúr

Közepesen vastag

Vékonyrétegű

Közepesen vastag

Impregnálás /
alapozás

DELTA®
Isoliergrund plus
7.02

DELTA®
Imprägniergrund
1.06 weiß

DELTA®
Imprägniergrund
1.06

DELTA®
Imprägniergrund
1.06

DELTA®
Imprägniergrund 1.06

DELTA®
Imprägniergrund 1.06

Közbenső
bevonat

DELTA®
Wetterschutz 7.01

DELTA®
Isolierfüller 6.02

DELTA®
Porenfüller 6.01

LUCITE®
House-Paint

DELTA®
Hydrolasur plus 5.10

DELTA®
Flächenlasur plus 5.02

Záróréteg

DELTA®
Wetterschutz 7.01

DELTA®
Fensterdeck 6.07

DELTA®
FensterCompact
6.05

LUCITE®
House-Paint

DELTA®
Hydrolasur plus 5.10

DELTA®
Flächenlasur plus 5.02

A termékajánlat csak irányadó tájékoztatásként értendő.
Az anyagok alkalmazása előtt az aktuális műszaki adatlapokat és az adott felhordási körülményeket figyelembe kell venni.
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Kémiai favédelem
Kémiai favédő termékek –
gombaölőszer tartalommal

A fafelületek védelme a kékülés, vagy korhadás ellen
a különféle fafajtáknál, pl. tűlevelű faféléknél elhanyagolhatatlan. A CD-Color korszerű termékeket kínál a
fa szükségszerű védelméhez és ezzel lehetővé teszi az
épületszerkezetek értékállóságát.
Itt fontos megjegyezni, hogy a bevonat önmaga
sohasem tudja végső rétegként a szerkezeti
hiányosságokat és / vagy a nem megfelelő fa
alapanyag választást pótolni!
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Alapozók
kémiai favédelemmel - kültérre

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

DELTA® Imprägniergrund 1.02

}} szagcsökkentett, aromamentes

Felhasználási terület

Termékjellemzők

A megmunkálatlan, kékesedéssel
veszélyeztetett fafajták esetében, - mint
például fenyőfa -, általánosan külső
fafelületeken, valamint ablakok és külső
ajtók belső oldalán.

A termék fajtája

gombaölő, kékesedés elleni
favédő alapozó

Kötőanyag

alkidgyanta

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt

Állag

híg,folyékony /alacsony
viszkozitás

Kiadósság

10 – 12 m² / liter

Anyagszükséglet

80 – 100 ml / m²

Porszáraz

2-4 óra

Átfesthető

12 - 16 óra

Rétegfelépítés

1 réteg

Anyagfelvitel

Merítés, öntés, ecsetelés

Kiszerelés / liter

1/2,5 / 5/20

Színválaszték

színtelen

Típus
Oldószeres favédő alapozó, hatékony
védelemmel a kékülés és a fákat megtámadó gombák ellen. Minden olyan
kültéri, korlátozottan mérettartó,
mérettartó és statikai teher alatt nem álló
fa építőelemre alkalmazható, amelyek
földdel nem kerülnek közvetlen érintkezésbe.

}} impregnáló, tapadást közvetítő
}} egalizáló
}} a felületbe mélyen beszívódik
}} összehangolt rendszerelem DELTA®
fedőfestékekkel-, vagy lazúrokkal
}} átfesthető
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

DELTA® Imprägniergrund 1.06

}} szagcsökkentett

Felhasználási terület

Termékjellemzők

A megmunkálatlan, kékesedéssel
veszélyeztetett fafajták esetében, - mint
például fenyőfa -, általánosan külső
fafelületeken, valamint ablakok és külső
ajtók belső oldalán.

A termék fajtája

gombaölő, kékesedés elleni
favédő alapozó

Kötőanyag

alkidgyanta

}} a felület nedvességtartalmát
szabályozza

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

}} egalizáló

matt

Állag

híg, folyékony / alacsony
viszkozitás

Kiadósság

8 – 12 m² / liter

Anyagszükséglet

80 – 120 ml / m²

Porszáraz

legalább 2 óra

Átfesthető

6-8 óra

Rétegfelépítés

1– 2 réteg, hígítatlanul

Anyagfelvitel

merítés, öntés, ecsetelés

Kiszerelés / liter

2,5 / 5 / 20

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált

Típus
Vizes bázisú favédő alapozó, hatékony
védelemmel a kékülés és a fákat megtámadó gombák ellen. Minden olyan
kültéri, korlátozottan mérettartó,
mérettartó és statikai teher alatt nem álló
fa építőelemre alkalmazható, amelyek
földdel nem kerülnek közvetlen érintkezésbe.

}} impregnáló, tapadást közvetítő

}} a felületbe mélyen beszívódik
}} gyorsan száradó
}} összehangolt rendszerelem – Delta
fedőfestékekkel-, vagy lazúrokkal
átfesthető
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!

7

8

Vékonyrétegű lazúrok
hatóanyagokkal - kültérre

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01
Felhasználási terület
Vékonyrétegű lazúrfesték és favédő
impregnálószer is egyben.
Csak kültéri használatra: Fa homlokzati
elemekre, zsalukra, zsindelyekre,
ereszborításokra, spalettákra, lugasokra,
kerítésekre...stb.

Típus
Oldószeres vékonyrétegű favédő
lazúrfesték, hatékony védelemmel a
kékülés és a fákat megtámadó gombák
ellen. Minden olyan kültéri, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó statikai
teher alatt nem álló fa építőelemre
alkalmazható, amelyek földdel nem
kerülnek közvetlen érintkezésbe
Kültérben egy rendszerben, mint
színezett gombaölő alapozófestékként is
alkalmazható egy filmképző lazúrfestékkel vagy fedőbevonattal.

}} enyhe illatú, aromamentes

Termékjellemzők
A termék fajtája

vékonyrétegű lazúrfesték

Kötőanyag

alkidgyanta

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt, selyem-matt

Állag

híg, folyékony / alacsony
viszkozitás

Kiadósság

10 – 12 m² / liter

Anyagszükséglet

80 – 100 ml / m²

Porszáraz

4-6 óra

Átfesthető

8-12 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés,korlátozottan
öntve

Kiszerelés / liter

1/2,5/5/20

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált számos nemes fa
színárnyalatban

}} gombaölő szert tartalmaz – csak
kültéri használatra
}} kiemelkedő UV-sugárzás elleni
védelem a kiváló minőségű pigmenteknek köszönhetően
}} a felületi vízfelvételt csökkenti
}} impregnáló, páraáteresztő, lélegző
bevonat
}} a felületbe mélyen beszívódik
}} elősegíti a tapadást és megadja a
színárnyalatot a következő bevonat
számára
}} könnyű, átlapolás mentes felületképzés (nem csíkosodik) – ideális felújító,
javító bevonatként is
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!
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Favédő olajok
hatóanyagokkal - kültérre
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Favédő olajok
hatóanyagokkal - kültérre

Oldószeres impregnáló olaj,
filmvédelemmel

DELTA® Hydrostop plus 9.04

}} favédő hatóanyagai mélyen a
felületbe szívódnak

Felhasználási terület

Termékjellemzők

Víz- és szennytaszító favédő olaj, DELTA®
vízlepergető hatással.

A termék fajtája

gombaölő szert tartalmazó
favédő olaj

Kötőanyag

alkidgyanta kombináció

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt-selyemfényű

Állag

híg, folyékony, alacsony
viszkozitású

Kiadósság

8 – 14 m² / liter

Anyagszükséglet

70 – 125 ml / m²

Porszáraz

16-24 óra

Átfesthető

24 óra után

}} kiváló UV-védelem

Rétegfelépítés

1-2 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés,öntés

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

}} önmagát képes alapozni – impregnáló, vízlepergető és fa nemesítő
hatása is van egyben

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa- és ezüstpatina – Greywood - színárnyalatban

Típus
Oldószeres favédő olaj filmvédelemmel és
erős víztaszító hatással.

}} filmje vízpára áteresztő,”lélegző”, a
kezelt felületről nem pattogzódik fel
}} a fa épületszerkezeti elemeket
megvédi a nedvesség okozta túlzott
duzzadástól és zsugorodástól
}} fentiek alapján jelentősen csökken a
felületi repedések- és ez által a
kártevők megtelepedéseinek
veszélye

}} könnyen felújítható, átfesthető
}} hosszú nyílt idő, kedvező felhordási
tulajdonságokkal
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!

Vizes bázisú impregnáló olaj,
filmvédelemmel

DELTA® Hydrostop Aqua 9.06
Felhasználási terület

Termékjellemzők
A termék fajtája

impregnáló favédő olaj

Kötőanyag

------

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt-selyemfényű

Állag

híg, folyékony, alacsony
viszkozitású

Kiadósság

10 – 20 m² / liter

Anyagszükséglet

50 – 100 ml / m²

Típus

Porszáraz

0,5-1 óra

Vízzel hígítható favédő olaj,
filmvédelemmel, kültéri használatra.

Átfesthető

1,5 órán belül

Rétegfelépítés

1-2 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés,öntés

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa- és ezüstpatina – Greywood - színárnyalatban

Favédő, kültérben alkalmazható impregnáló olaj, kiváló vízlepergető hatással,
minden nem mérettartó és korlátozottan
mérettartó fa épületszerkezeti elemre,
lucfenyőre, vörösfenyőre, tölgyre, teakre
stb.

}} mélyen a felületbe hatoló favédő
hatóanyagokkal
}} vízpára áteresztő
}} a kezelt felületet védi a nedvességből
}} a felületről nem pattogzódik fel
}} jelentősen csökkenti a felület
repedési hajlamát és ezzel együtt a
felület károsodását
}} optimális UV-védelem, önmagát
alapozni tudja
}} könnyen felújítható - gyorsan,
gazdaságosan
}} Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!
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Vékonyrétegű lazúrok
hatóanyagok nélkül
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Vékonyrétegű lazúrok
hatóanyagok nélkül

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Holzlasur plus 5.06
Felhasználási terület
Kül- és beltéri, nem mérettartó és
korlátozottan mérettartó fa szerkezeti
elemekre egyaránt használható.
Különösen a magas kártevő-ellenállási
osztályba sorolt fafajták ( lucfenyő, erdei
fenyő, vörös fenyő) bevonására alkalmas,
melyek leginkább veszélyeztettek a kártevők ellen.
Fa homlokzatok, zsaluzatok, ereszborítások, spaletták valamint beltéri faszerkezetek számára.

Típus
Oldószeres vékonyrétegű univerzális
falazúr, hatóanyagok nélkül.

}} enyhe illatú, aromamentes

Termékjellemzők

}} kiemelkedő UV-sugárzás elleni
védelem a kiváló minőségű pigmenteknek köszönhetően

A termék fajtája

vékonyrétegű falazúr

Kötőanyag

alkidgyanta

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

Fényességi fok

selyem-matt fényű

}} a felületi vízfelvételt csökkenti

Állag

híg, folyékony / alacsony
viszkozitás

}} impregnáló, páraáteresztő, lélegző
bevonat

Kiadósság

7 – 14 m² / liter

Anyagszükséglet

}} alacsony szennyeződési hajlam

70 – 150 ml / m²

Porszáraz

4-8 óra

}} a felületbe mélyen beszívódik

Átfesthető

10-16 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés,
korlátozottan öntve

Kiszerelés / liter

1/2,5/5/20

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa
színárnyalatban

}} könnyű, átlapolás mentes felületképzés (nem csíkosodik)
}} Ideális utólagos felületfelújító
lazúrbevonatként is

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Hydrotec 9.05

}} vízpára áteresztő - a kezelt felületről
nem pattog fel

Felhasználási terület

Termékjellemzők

Víz- és szennytaszitó favédő olaj a DELTA®
vizlepergető hatásnak köszönhetően.

A termék fajtája

gombaölőszer mentes
favédő olaj

Kötőanyag

alkidgyanta kombináció

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

selyem-matt fényű

Állag

híg, folyékony / alacsony
viszkozitás

Kiadósság

8 – 14 m² / liter

Anyagszükséglet

70 – 125 ml / m²

}} optimális UV-védelem

Porszáraz

16-24 óra

Átfesthető

24 óra után

Rétegfelépítés

1-2 réteg

}} önmagát alapozni képes, impregnáló, vízlepergető és fa nemesítő
hatással is rendelkezik egyben

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés, öntés

}} könnyen felújítható, átfesthető

Kiszerelés / liter

1/2,5/5/20

}} hosszú nyílt idő, kedvező felhordási
tulajdonságokkal

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa és Greywood
színárnyalatban

Olyan kültéri felületetekre, ahol nem
szükséges kémiai hatóanyagot gombaölő szert- alkalmazni.

Típus
Oldószeres favédő olaj,
erős vízlepergető hatással.

}} a kezelt fafelületet megvédi a
nedvesség okozta túlzott duzzadástól és zsugorodástól
}} fentiek szerint jelentősen csökken a
felületi repedések és ez által a
kártevők megtelepedéseinek
veszélye
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Vékonyrétegű bevonatok
kül- és beltéri felhasználásra
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Vékonyrétegű bevonatok
kül- és beltéri felhasználásra

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Hydrolasur 5.10
Felhasználási terület

}} enyhe illatú

Termékjellemzők

}} kiemelkedő UV-sugárzás elleni
védelem a kiváló minőségű pigmenteknek és az UV-elnyelő összetételnek köszönhetően

A termék fajtája

vékonyrétegű fa lazúr

Kötőanyag

hydrosol

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

Fényességi fok

matt, selyem-matt

Állag

híg, folyékony / alacsony
viszkozitás

Kiadósság

7 – 14 m² / liter

}} páraáteresztő

Anyagszükséglet

70 – 150 ml / m²

}} gyors száradású

Porszáraz

1 óra

Átfesthető

2-4 óra

}} könnyű, átlapolás mentes felületképzés (nem csíkosodik)

Rétegfelépítés

2– 3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés, öntés

}} ideális felújító, javító bevonatként is

Típus

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

Vizes bázisú pigmentált vékonylazúr, érzékeny
felhasználási területekre.

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa
színárnyalatban

Egy ökológikus, környezetkímélő
alternatíva: vizes bázisú vékonyrétegű
lazúrfesték gombaölő hatóanyagok
nélkül.
Használható nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa építőelemeken
kültéren és beltérben egyaránt.
Fa homlokzatok, zsaluzatok, ereszborítások, spaletták, valamint beltéri fa
szerkezetek bevonataként is alkalmazható.

}} impregnáló hatású – csökkenti a
felületi nedvesség- és vízfelvételt

}} a LightCare- technológia csökkenti a
beltéri fafelületek elszíneződését,
besárgulási hajlamát

FÉNYVÉDŐ RÉTEG
A világos színű beltéri
fafelületeket tartósan
világosan tartja.

DELTA® Bühnen- und Bodenlasur 9.01
Felhasználási terület
Beltéri alapozó-, köztes- és záróréteg is
egyben. A fából készült felületek
(parketta, beltéri ajtók, bútorok, szék, fa
gyermekjátékok) és különféle fa építőipari anyagok (préselt fa lemezek, OSB lapok)
felületének megerősítésére lakó- és
munkahelyi környezetben.

Típus
Vizes hígítású selyemfényű felületerősítő
bevonat, finomszemcsés akrilát-PU - copolimer bázissal, beltéri fára és fa szerkezeti
elemekre.

Termékjellemzők

}} kiemelkedően jól terhelhető felújító
bevonat

A termék fajtája

favédő lakkbevonat

Kötőanyag

Akryl-Poliuretán

Felhasználási terület

beltéri

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

közepes viszkozitású

}} gyors száradású

Kiadósság

5 – 9 m² / liter

Anyagszükséglet

120 ml / m²

}} gyárilag matt fekete színben is
rendelhető, színpadok bevonására

Porszáraz

2 óra

Átfesthető

4 óra után

Rétegfelépítés

1– 3 réteg

Anyagfelvitel

ecset, henger, szúrás

Kiszerelés / liter

5

Színválaszték

Gyári színben: színtelen,
antracitszürke (RAL 7016) és
mélyfekete (RAL 9005), valamint
MIX színek

}} környezetbarát és szagközömbös
}} kimagaslóan jól terül, könnyen
felhordható
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Középvastag lazúrok
hatóanyagok nélkül

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Flächenlasur plus 5.02
Felhasználási terület
Időjárásálló, kül- és beltéri,filmképző
lazúrfesték, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa építőelemek
bevonására.
Ablakokra, ajtókra,fa homlokzatokra,
favázas szerkezetekre, ereszborításokra,
spalettákra, beltéri fa szerkezetekre…

Típus
Vizes bázisú biozidmentes középvastag
falazúr, magas UV-védelemmel a
legnagyobb transzparencia mellett.
Gyermekjátékok bevonataként is a DIN EN
71 3. szabványnak megfelelően.
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}} enyhe illatú

Termékjellemzők
A termék fajtája

közepes rétegű falazúr

}} cseppenés mentes

Kötőanyag

akrilát-diszperziós bázisú

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

}} víztaszító - csökkenti a felületi
nedvesség - és vízfelvételt

Fényességi fok

matt, selyem-matt

Állag

alacsony viszkozitású

Kiadósság

5 – 16 m² / liter

Anyagszükséglet

60 – 200 ml / m²

Porszáraz

1-2 óra

Átfesthető

4-8 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, szórás

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa
színárnyalatban

}} védőmembránja rendkívül időjárásálló, elasztikus és pára áteresztő
}} transzparens lazúr pigmentek a DIN
EN 927.1 szabványnak megfelelően
}} bevizsgált UV-védelem az Ablaktechnikai Intézet - Rosenheim irányelvei
szerint
}} kikeményedett filmje nem tapad
össze, nem blokkosodik

Középvastag lazúrok
hatóanyagok nélkül

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Active-Lasur 5.11
Felhasználási terület
Időjárásálló, kül- és beltéri,filmképző,
magas UV-védelemmel rendelkező
középvastag lazúr, minden fa építőelem
bevonására. Pl. fa homlokzatokra, favázas
szerkezetekre, ereszborításokra,
spalettákra, beltéri fa szerkezetekre…

Típus
Oldószeres, biocidmentes, enyhén
filmképző, középvastag falazúr.
Selyemfényű, önmagát képes alapozni impregnálja és nemesíti is a felületet.
Lazúrfilmje magasan áttetsző.

Termékjellemzők
A termék fajtája

közepes rétegű falazúr

Kötőanyag

alkid bázisú

}} enyhe illatú, aroma- és biocid mentes

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

}} víztaszító tulajdonságú

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

enyhén tixotróp

}} 3-szoros UV-védelem a speciális
UV-védőszerek/pigmentek révén

Kiadósság

10 - 16 m² / liter

Anyagszükséglet

60 – 100 ml / m²

Porszáraz

4 óra

Átfesthető

10-16 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, feltételesen szórható

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

}} csepegés-mentes

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa színárnyalatban

}} Igen kiadós, gyorsan, gazdaságosan
felhordható

Kültéri, korlátozottan mérettartó és
mérettartó fa épületszerkezetekre (pl.
gépkocsi beállók, spaletták, ablakok stb.),
valamint beltéri fafelületekre és fa
építőanyagokra széles körben alkalmazható középvastag falazúr.

Típus
Oldószeres bázisú, biocidmentes, csekély
filmet képező alkidbázisú középvastag
lazúrfesték.
Selyemfényű, önmagát alapozni képes
impregnáló és felületnemesítő.
Lazúrfilmje magasan áttetsző.

}} jelentősen csökkenti a fafelületek
kiszürkülésének veszélyét
}} filmje kevésbé hajlamos a felpattogzódásra (cracking)
}} ennek megfelelően az 50%-kal
hosszabb élettartalmú

}} könnyen felújítható

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71 2002/3. szabványnak

DELTA® Allround-Lasur
Felhasználási terület

}} 3:1 rendszer, azaz alapozó-, köztesés záró réteg is egyben

}} kül-beltéri, sokoldalúan használható

Termékjellemzők

}} szagsemleges („mézaroma“) és
biocidmentes

A termék fajtája

közepes rétegű falazúr

Kötőanyag

alkid bázisú

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

Fényességi fok

selyemmatt

Állag

enyhén tixotróp

Kiadósság

10 m² / liter

Anyagszükséglet

100 ml / m²

}} 3 -as UV-védelem

Porszáraz

4 óra

Átfesthető

10-16 óra

}} jelentősen gátolja a fafelület
beszürkülését

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, szórás

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5

}} csepegésmentes állag

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa
színárnyalatban

}} felhordáshoz illeszkedő száradási idő

}} opcionálisan filmvédelemmel
erősíthető (Fungizid L adalékanyag)
}} víztaszító és vizpára-áteresztő
tulajdonságú

}} nagy összefüggő felületen is
átlapolás mentesen felhordható

}} felújításoknál mint önmagát alapozó
rendszer alkalmazható
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Vastaglazúrok
hatóanyagok nélkül
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Vastaglazúrok
hatóanyagok nélkül

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

DELTA® Langzeitlasur plus 5.04
Felhasználási terület

}} enyhe illatú, aromamentes

Termékjellemzők
A termék fajtája

vastagrétegű falazúr

}} cseppenés mentes

Kötőanyag

alkid bázisú

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

}} víztaszító - csökkenti a felületi
nedvesség - és vízfelvételt

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

tixotróp

Kiadósság

5 – 14 m² / liter

Anyagszükséglet

70 – 200 ml / m²

Porszáraz

4 óra

Átfesthető

16 óra után

Típus

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Oldószeres, biocidmentes,tixotróp (zselés
állagú) vastaglazúr, magas minőségű
védőfilmmel és légáteresztő időjárásálló
membránnal.

Anyagfelvitel

ecsetelés, szórás

}} bevizsgált UV-védelem az Ablaktechnikai Intézet - Rosenheim 3. sz.
irányelvei szerint

Kiszerelés / liter

1/2,5 /5/20

}} kiváló minőségű selyemfényű felület

Színválaszték

színtelen, vagy pigmentált –
számos nemes fa
színárnyalatban

Mérettartó épületszerkezetekre mint pl.
ablakok és ajtók, ideálisan alkalmazható.
Időjárásálló, kül- és beltéri,filmképző
lazúrfesték, korlátozottan mérettartó és
mérettartó fa építőelemek bevonására.
Ablakokra, ajtókra,fa homlokzatokra,
favázas szerkezetekre, ereszborításokra,
spalettákra, beltéri fa szerkezetekre…

}} az áttetsző vasoxid pigmentek révén
kiemelkedően jó időjárásálló,
valamint az UV sugarakat elnyeli
}} védőmembránja rendkívül időjárásálló, elasztikus és pára áteresztő
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Fedő fabevonatok, zománcok
Vizes - és oldószeres bázisú fedő fabevonatok homlokzatokra
és mérettartó épületszerkezetekre

A fa az egyik legigényesebb
építőanyagok egyike.
Állandóan „dolgozik”. A környezeti hőmérséklet- és nedvességtartalom hatására nagymértékű méretingadozásnak van kitéve.

A DELTA® fedő fabevonatok
ezeket a változásokat problémamentesen kezelik; filmbevonatuk nem repedezik, nem pattog le a kezelt felületről.

A DELTA® favédő festékek
hosszú ideig tartó időjárásálló védőréteget biztosítanak.
A DELTA® vékonyrétegű technológia miatt a fafelület
természetes struktúráját megőrzi, az átfestés után is.
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Fedő fabevonatok köztes alapozói Univerzális - és szigetelő alapozó

DELTA® Kombigrund 7.03
Felhasználási terület
Univerzális fedőalapozó – oldószeres és
vizes bázisú zománcfestékekkel,
fedőbevonatokkal is átfesthető.
Alapozó és köztes bevonatként, minden
kültéri fa épületszerkezeti elemre és
fafajtára, a 18. BFS-adatlap szerint az
ereszdeszkázat, ereszborítások optimális
alapozója.

Típus
Fehér színű, oldószeres, filmvédelemmel
ellátott alkidgyanta bázisú alapozó.

Termékjellemzők
A termék fajtája

oldószeres alapozó

Kötőanyag

alkidgyanta bázisú

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt

Állag

alacsony viszkozitású

Kiadósság

8 – 15 m² / liter

Anyagszükséglet

65 – 125 ml / m²

Porszáraz

2 óra

Átfesthető

16 óra

Rétegfelépítés

1 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, merítés,öntés,
korlátozottan szórható

Kiszerelés / liter

2,5 / 20

Színválaszték

fehér

Magas fedőképességű alapozófesték,
igényes, nagy értékű fafelületek
kezelésére, háromszoros védelmi
funkcióval:
}} akár + 8 Cº - ig felhordható
}} védelem a felületi foltosodással
szemben, a fafelületben lévő vízben
oldódó barnulást okozó színezőanyagok kioldódását meggátolja,bizonyos fafajták esetén (pl. tölgy, fenyő,
mahagóni ill. egyéb fafélék esetén)
}} kiválóan a kezelt felülethez tapad,
így kitűnő védelmet nyújt a festékfelválás ellen

DELTA® Isoliergrund plus 7.02
Felhasználási terület
Szigetelő alapozófesték a fafelületből
kioldódó barna elszínező anyagok ellen.
Fehér színű, fedő fa alapozófesték, a
fában lévő vízben oldódó ill. onnan
kivándorló vegyületek szigetelésére, kül
- és beltéri, korlátozottan mérettartó és
mérettartó épületszerkezeti elemekre.

}} biocid mentes

Termékjellemzők
A termék fajtája

szigetelő-alapozófesték

}} enyhe illatú

Kötőanyag

modifikált akril-diszperzió

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

Fényességi fok

matt

}} a fában lévő vízben oldódó
színezőanyagok ellen kiváló
szigetelő-lezáró hatása van

Állag

közepes viszkozitású

Kiadósság

7 – 10 m² / liter

Anyagszükséglet

100 – 150 ml / m²

Porszáraz

1 óra

Típus

Átfesthető

6 óra után

Vizes bázisú szigetelő alapozó –
fehér színű, fedő bevonat.

Rétegfelépítés

1 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, szórás

Kiszerelés / liter

2,5 / 12

Színválaszték

fehér

}} régebbi bevonatokon is
rendkívül jól megtapad
}} hosszantartóan rugalmas,
páraáteresztő
}} előnyös a DELTA® Wetterschutz 7.01
termékkel egy rendszerben
alkalmazni
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Fedő fabevonatok, zománcok

DELTA® VentiDeck 7.04
}} gazdaságos felületvédelem

Felhasználási terület

Termékjellemzők

Ecsetelhető minőségű, zománcozási,
mázolási munkákhoz, de szórással
ablakokon és ajtókon, valamint homlokzati felületeken is ideálisan alkalmazható.

A termék fajtája

ventillációs, páraáteresztő
oldószeres favédő

Kötőanyag

hosszúolajú alkidgyanta bázis

}} kiváló időjárásálló

Felhasználási terület

beltéri / kültéri

Fényességi fok

selyemfényű

}} kiváló éltakaró képességű

Állag

közepes viszkozitású

Kiadósság

7 – 10 m² / liter

Anyagszükséglet

100 – 140 ml / m²

Porszáraz

2-4 óra

Átfesthető

12-16 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, hengerlés, szórás

Kiszerelés / liter

2,5

Színválaszték

fehér és számtalan MIX
színárnyalatban: RAL, NCS
szerint is

Pigmentált, selyemfényű alapozó-,
köztes- és záró réteg is egyben, kül - és
beltéri fa szerkezeti elemekre és faanyagokra.

Típus
Nedvességszabályozó alkidgyantás
festékbevonat. Páraáteresztő, önmagát
képes alapozni – kiváló fedőképességgel.

}} hidegebb évszakban is felhordható +8 ºC-ig

}} rendkívül jó fedőképességű
}} szennyeződési hajlama csekély
}} felújító festésekre is ideálisan
alkalmazható

DELTA® Wetterschutz 7.01
Felhasználási terület
Ablakokra, ajtókra, fa homlokzatokra,
favázas épületszerkezetekre,
ereszborításokra, spalettákra,
beltéri faszerkezetekre...
Időjárásálló, hosszantartóan rugalmas,
kül- és beltéri fedő zománcfesték minden
fából készült épületszerkezeti elemre.

Típus
Vizes bázisú, önmagát alapozni képes
zománcfesték (tiszta akril alapú
diszperziós zománcfesték a DIN EN 927
Teil 1 szabvány szerint).

Termékjellemzők
A termék fajtája

favédő zománcfesték

Kötőanyag

tiszta akrilát bázis

Felhasználási terület

kültéri / beltéri

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

közepes viszkozitású

Kiadósság

7 – 10 m² / liter

Anyagszükséglet

100 – 150 ml / m²

Porszáraz

1 óra

Átfesthető

3-4 óra után

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

ecsetelés, hengerlés, szórás

Kiszerelés / liter

1 / 2,5 / 5 / 12

Színválaszték

fehér és számtalan MIX
színárnyalatban: RAL, NCS
szerint is

}} selyemfényű, vékonyrétegű, a
felületi struktúrát visszaadó felületi
megjelenés
}} páraáteresztő – és nedvességszabályozó is egyben
}} szennytaszító, speciális felületi
erősítése révén
}} abszolút blokkosodás álló, filmje
hosszan összenyomva sem tapad
össze – (különösen fontos az ablakok
és ajtók esetében)
}} UV-stabil – nem krétásodik
}} könnyű és hatékony felhordást
biztosít, csiszolás nélkül újra
átkenhető
}} igen jó nedves tapadó képességű
}} egy nap alatt 2-3 rétegben is
felhordható
}} biocid mentes – belső térben is
alkalmazható
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LUCITE® House-Paint
Felhasználási terület

}} környezetkímélő

Termékjellemzők

}} kiemelkedő rugalmassága megakadályozza a festékfilm felpattogzódását

A termék fajtája

vizes hígítású védőbevonat

Kötőanyag

tiszta akrilát bázis

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt

Állag

közepes viszkozitású

}} gyors száradású

Kiadósság

5 – 9 m² / liter

Anyagszükséglet

120 ml / m²

}} egy nap alatt 2-3 rétegben is
felhordható

Porszáraz

0,5 óra

Átfesthető

1-2 óra után

Rétegfelépítés

1-3 réteg

Típus

Anyagfelvitel

ecsetelés, hengerlés, szórás

Selyemmatt, időjárásálló felületvédő- és
speciális tapadást közvetítő, a DIN EN 927
1. rész alapján tiszta akrilát bázisú
festékbevonat.

Kiszerelés / liter

1,0 / 2,5 / 12

Színválaszték

fehér és számtalan MIX
színárnyalatban: RAL, NCS
szerint is

Vizes hígítású, algagátló szert tartalmazó,
filmkonzervált, időjárásálló védőbevonat.
Minden korlátozottan mérettartó kültéri
fa epületszerkezetre, mint pl. ragaljara,
homlokzati faburkoló lécekre, fa
korlátokra stb.
Tapadást közvetitő, a felületnek szInt adó
első (alapozó) és második (köztes) fedő
réteg.

}} kiemelkedően jó páraáteresztő

}} a RenoDuo felújító rendszerben mint
egységes világos színt adó és
speciális tapadást közvetítő
(alapozó) rétegként a DELTA® Active
Lasur 5.11-el és a DELTA® Wetterschutz 7.01-el közösen alkalmazható
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WinDoor szórási technológiák

24

WinDoor szórási technológiák
Köztes alapozók

DELTA® Porenfüller 6.01
Felhasználási terület
A DELTA® Porenfüller 6.01 a mérettartó
kültéri fa szerkezetek bevonására szolgál,
mint pl. fa ablakra, ajtókra és garázskapukra 2-es és 3-as használati osztályba
sorolt terhelés esetén, közvetlen földel
való érintkezés nélkül.
Különösen jól alkalmazható erősen
nyíltpórusú lombos fafajtákra és
gyantában gazdag tűlevelű fafélékre.
A DELTA® Porenfüller 6.01 egy rendszerben alkalmazható a DELTA® Imprägniergrund 1.06 és a DELTA® FensterCompact
6.05 termékekkel.

}} kiemelkedően rugalmas

Termékjellemzők
A termék fajtája

biocidtartalmú köztes bevonat

}} nagyon jó felületkitöltő

Kötőanyag

akrilát bázis

Felhasználási terület

kültéri

Fényességi fok

matt

}} nagyon jól csiszolható, így
használatával egy felületkitöltő és
tökéletesen sima felület nyerhető

Állag

alacsony viszkozitású

Anyagszükséglet

100 - 125 um nedves
rétegvastagság

Porszáraz

1 óra

Átfesthető

2 óra után

Rétegfelépítés

1 réteg

Anyagfelvitel

szórás

Kiszerelés / liter
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Színválaszték

színtelen

}} magasan blokkosodásálló, felülete
nem tapad
}} használatával a mártással felhordott
színezett alapozó csiszolását el lehet
hagyni
A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!

Típus
Vizes bázisú köztes bevonat mérettartó fa
épületszerkezetekre mint pl. fa ablakokra
és ajtókra. Biocid hatóanyaga segítségével a használatával készült bevonat a
kékülés -/ és penészgomba szennyeződés
ellen egy plusz védelmet kap.

DELTA® Isolierfüller 6.02
}} rugalmasságát tartósan megőrzi

Felhasználási terület

Termékjellemzők

A DELTA® Isolierfüller 6.02 a mérettartó és
korlátozottan mérettartó kültéri fa
szerkezetek bevonására szolgál, mint pl.
fa ablakra, ajtókra, spalettákra, balkonokra, kapukra, télikertekre 2-es és 3-as
használati osztályba sorolt terhelés
esetén, közvetlen földel való érintkezés
nélkül.

A termék fajtája

szigetelő,felületkitöltő köztes
bevonat

Kötőanyag

szigetelő

Felhasználási terület

kül- és beltéri

Fényességi fok

matt

Állag

alacsony viszkozitású

Anyagszükséglet

150 - 200 um nedves
rétegvastagság

Porszáraz

2 óra

Átfesthető

4 óra után

Rétegfelépítés

1 réteg

Anyagfelvitel

szórás

Kiszerelés / liter

20

Színválaszték

fehér

Különösen jól alkalmazható puha
fafélékre.
A DELTA® Isolierfüller 6.02 egy rendszerben alkalmazható a DELTA® Imprägniergrund 1.06 és a DELTA® Fensterdeck 6.07
termékekkel.

}} kiemelkedő felületi töltőképesség
}} jól csiszolható
}} kiemelkedő szigetelő hatás a fából
kioldódó színezőanyagok ellen
}} alacsony szerves oldószertartalmának köszönhetően különösen
környezetkímélő

Típus
Vizes hígítású, gyors száradású,
szigetelő-felületkitöltő köztes alapozó.
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WinDoor szórási technológiák
Lazúros és fedő felületek

DELTA® FensterCompact 6.05
Felhasználási terület
Ablakok és ajtók szórására ideális.
Pigmentált, selyemfényű lazúros bevonat,
minden korlátozottan mérettartó és
mérettartó, bel- és kültéri fa épület
szerkezeti elemre.

Típus
Vizes bázisú szórható zománcfesték
a DIN EN 927 szabvány szerint – filmképző,
lazúros jelleggel.

Termékjellemzők
A termék fajtája

szórható lakk

Kötőanyag

tiszta akrilát bázisú

Felhasználási terület

beltéri / kültéri

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

cseppenés mentes

Kiadósság

5 – 7 m² / liter

Anyagszükséglet

150 – 200 ml / m²

Porszáraz

1-2 óra

Átfesthető

4-8 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

szórás

Kiszerelés / liter

2,5 / 5 / 20

Színválaszték

színtelen bázisból színre
keverve

}} erősen blokkosodás álló, filmje
tartósan összenyomva sem tapad
össze – a Rosenheim Ablaktechnikai
Intézet 4-es számú irányelvének
megfelelően
}} tartós, karcolásálló felületet biztosít
}} a szennyeződéseket kevéssé vonzza
}} hosszantartóan rugalmas és magas
páraáteresztő képességű
}} függőleges felületeken rétegenként
kb. 200 μ-ban felhordható, megfolyás
nélkül
}} biocid mentes
}} a termék egyedi színkártyával
rendelkezik

DELTA® Fensterdeck 6.07
Felhasználási terület
Szórási anyagfelvitellel ablakokra,
ajtókra és homlokzati fa felületekre.
Pigmentált, selyemfényű fedő zománcfesték, minden korlátozottan mérettartó és
mérettartó, bel- és kültéri fa épület
szerkezeti elemre.

Típus
Vizes bázisú szórható zománcfesték
a DIN EN 927 szabvány szerint –
fedő bevonat.
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Termékjellemzők
A termék fajtája

szórható zománcfesték

Kötőanyag

tiszta akrilát bázisú

Felhasználási terület

beltéri / kültéri

Fényességi fok

selyemfényű

Állag

enyhén tixotróp

Kiadósság

5 – 7 m² / liter

Anyagszükséglet

150 – 200 ml / m²

Porszáraz

1 óra

Átfesthető

4-8 óra

Rétegfelépítés

2-3 réteg

Anyagfelvitel

szórás

Kiszerelés / liter

2,5 / 5 / 20

Színválaszték

fehér és számtalan MIX
színárnyalatban: RAL, NCS
szerint is

}} erősen blokkosodás álló, filmje
tartósan összenyomva sem tapad
össze – a Rosenheim Ablaktechnikai
Intézet 4-es számú irányelvének
megfelelően
}} tartós, karcolásálló felületet biztosít
}} a szennyeződéseket kevéssé vonzza
}} hosszantartóan rugalmas és magas
páraáteresztő képességű
}} függőleges felületeken rétegenként
kb. 250 μ-ig felhordható, megfolyás
nélkül
}} biocid mentes

„Just-in-time” Színkeverési szolgáltatás
A DELTA színkeverési technológia „egy gombnyomásra”
lehetővé teszi a precíz, pontos színkeverést:

}} színárnyalat, színárnyalat marad –
a megnövelt időjárás- és fényállóság miatt
}} széles színválaszték – intenzív divatos fedő színárnyalatok,
amelyek sugárzó fényességet biztosítanak
}} nagyobb színválaszték és színbiztonság, szervetlen pigmentekkel –
speciálisan a sárga, narancssárga, kék vagy piros színtartományban
}} fokozott fedőképesség a „kritikus” színárnyalatok esetén is

Modern vagy tradícionális fedőfesték színek
Favédő festékek színezése korlátok nélkül, több
mint 10.000 színárnyalatban.
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Dekoratív favédelem
Eredeti fa- és építészeti színek
Klasszikus eredeti fa színárnyalatok

Építészeti színek

2360 douglasie

5449 taubenblau

2370 ahorn

8402 mango

6570 eiche hell

8403 melone

2335 pinie / kiefer

3180 schwedenrot

8220 afrormosia

8410 pistazie

8260 eiche antik

6486 tannengrün

8170 walnuss

1105 weiß

8320 teak

9995 ebenholz

2380 lärche

A LightCare technológia

lazúros színek

fedő lazúrszínek

csökkenti a beltéri fafelületek
elszíneződését, besárgulási hajlamát.

8270 nussbaum
1005 lightcare-hell
8285 mahagonie

Enyhe színárnyalati eltérések nyomdatechnikai
okokból adódhatnak.
Az eltérő fafajták, alapfelületek és a különböző fafelületek eltérő anyagfelvevő
képessége erősen befolyásolja a választott szín intenzitását, színét. Minden esetben próbafestést kell készíteni!
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8450 palisander

Greywood színárnyalatok
Előszürkítés

DELTA® GREYWOOD színárnyalatok -

természetes ezüstpatina színek közvetlenül
a kezeletlen fűrészárura.

Vége a foltos homlokzatoknak
A probléma:

7355 firngrau

A tetőkiszögellés alatt
található foltokat és árnyákos
elszíneződést
a különböző erősségű
UV terhelés okozza.

7360 alpingrau

7365 vulcanograu

7371 terragrau

7370 azurrograu

A megoldás:
7375 anticgrau

DELTA® Hydrostop plus 9.04 GREYWOOD- színárnyalatokban. Közvetlen a felhordás után a felületnek egységes
ezüstpatina színt ad, ami erősebb UV terhelés hatására
természetes patina megjelenésűvé alakul át.

7380 quarzgrau
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A RenoDuo...
...az időjárás által erősen terhelt, vagy besötétedett
fafelületek megújításához, világosításához.

Kiindulási alaphelyzet:
erősen károsodott fa homlokzat
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Speciális felületvilágosítási technika
LUCITE® House-Paint + DELTA® Active-Lasur 5.11

Professzionális bevonatkombináció
a kifakult, időjárástól erősen károsodott,
sötét fafelületek világosabbá tételéhez:

Az időjárás által károsított ( általában
egyenetlenül foltos) fafelületet világosabbá kell tenni anélkül, hogy annak
lazúros karakterét elveszítenénk.

}} LUCITE® House-Paint –
speciális tapadást közvetítő, fedő alapozófesték
a fafelület világosabbá tételére
}} DELTA® Active-Lasur 5.11 –
kiemelkedően UV-álló, oldószeres,
biocidmentes falazúr, lazúros zárórétegként
}} páraáteresztő és időjárásálló
bevonatrendszer is egyben

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.

3 színjavaslat a felületek felújításához:
Okkerbarna
Fedő szín 1006 T okker
+ lazúr szín 2335 Pinie / Kiefer

Gyakorlati tipp:
Mérettartó fa épületszerkezetek
(ablak / ajtó) világosításához a

DELTA® Langzeit-Lasur 5.04

blokkosodásmentes, lazúros
záróbevonatot javasoljuk.

Vöröses barna
Fedőszín NCS 1117-Y35 R
+ lazúr szín 8320 Teak

Greywood
Fedőszín 1005 T birkengrau
+ lazúr szín 7370 azzurograu

Felújítás

Felújítás

Greywood színben

Vöröses barna színben
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A RenoDuo...
... fedő fabevonatként.
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Az optimalizált alapfelületi tapadás
LUCITE® House-Paint + DELTA® Wetterschutz plus 7.01

A hosszútávú felületvédelem és a
dekoratív felületfelújítás optimális
bevonatkombinációja
}} a felújítási időszakokat és egyben
a felületvédelem időtartamát is
megnöveli
}} épületfizikailag a legjobb
osztályzattal rendelkezik,
a DELTA® vékonyrétegű
technológiának köszönhetően
}} páraáteresztő, lélegző és
időjárásálló bevonatrendszer

Termékelonyök
„duplán csomagolva”:
Fafelületek mélyrehatoló
megerősítése

}} LUCITE® House-Paint –
mint vékonyrétegű, speciális tapadást
közvetítő bevonat.
}} A kiemelkedő LUCITE®-elasztikusság
meggátolja a bevonat felpattógzódását,
mely a fafelület méretváltozásaiból adódik.
}} Vékony fedőfilmje a fa erezetét visszaadja
a fa jellege megmarad.

Az időjárástól károsodott
felület tisztítása és a hordozóképes
alapfelületig történő visszacsiszolása.
Tapadásközvetítő réteg
LUCITE® House-Paint-al.
Záróréteg a kívánt színárnyalatban
DELTA® Wetterschutz plus 7.01el selyemfényben, vagy
LUCITE® House-paint -al,
selyem-matt fényben.

Az időjárástól károsodott felület
tisztítása és a hordozóképes
alapfelületig történő visszacsiszolása.
Tapadásközvetítő réteg
LUCITE® House-Paint-al
+ Közbenső- és záróréteg
a kívánt színárnyalatban
DELTA® Wetterschutz plus 7.01-el

Fa homlokzat

Fa ablak

Megerősített védőfunkció a
tartós felületekért

}} DELTA® Wetterschutz plus 7.01 – selyemfénnyel, tartósan rugalmas
felületerősítéssel – a hosszantartó szennyeződéstaszító védelem
érdekében
}} UV-stabil NCS színárnyalatok „A1“ kóddal jelzett színtartóssággal az
intenzív, élénk színektől a telített szürkés színekig
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Fafelületek védelme
Karbantartási, felújítási időszakok

34

Hogyan védhetem meg optimálisan festett fafelületeimet?

Festett fa alapfelületeink szépségét és tartósságát csak gondos és rendszeres karbantartással lehet szavatolni.
A karbantartás gyakoriságát egyrészről az időjárás terhelése szabályozza, amit másfelől a beépítési mód és az épület földrajzi
elhelyezkedése is befolyásol. E mellett a felületvédelem fajtája is, - fedőréteg, vagy lazúr bevonat - döntő szerepet játszik.
A lazúrszínek esetében vannak jobban UV álló és kevésbé UV álló színárny alatok. Ezek közül egyesek teljesen alkalmatlanok
külső felületekre, így pl. a különösen világos lazúrszínek nem annyira UV-állóak mint a sötétebb lazúr színek.
Ez az adott felületeknél szükségszerűen rövidebb karbantartási periódust vonhat maga után.
Önök is beláthatják, hogy a színtartósság és a megfelelő felületvédelem megőrzése érdekében
többféle adottságot egyszerre kell figyelembe venni.

Az inteligens színválasztás
A lazúrbevonatok színeinek gazdagsága minden ízlésnek és minden trendnek megfelelő megoldást kínál.
Hagyatkozzon Ön is a tapasztalatokra, az ismeretekre, a „szakma embereire” és ezzel a megbízható oldalra állhat.
A következő színtáblázattal az Önök által bevonni kívánt felületekre szeretnénk megfelelő javaslatot adni,
ezzel is hosszútávon megőrizve az Önök bizalmát.

Bevonatrendszerek osztályba sorolása a várható felújítási időszakok alapján
Terhelés

Színárnyalat

időjárástól
védett felület
normál,
közvetlen
időjárási
terhelés
extrém,
közvetlen
időjárási
terhelés

Lazúr bevonat

Fedő bevonat

Tűlevelű

Lombos

Tűlevelű

Lombos

korlátozás nélkül

6 év

6 évtől

6 évtől

6 évtől

világos

nem alkalmas

nem alkalmas

5 év

6 év

közepes

3 év

4 év

5 év

6 év

sötét

3 év

4 év

5 év

6 év

világos

nem alkalmas

nem alkalmas

5 év

6 év

közepes

2 év

3 év

4 év

5 év

sötét

2 év

3 év

4 év

5 év

Fenti táblázatban közölt adatok összhangban vannak a
H0.01-es német Ablakgyártók és Homlokzatkészítő Szövetség faablak ésfaajtó bevonatok osztályba sorolási adatlapjával, egybevonva a rosenheimi
Ablaktechnikai Intézet,Fraunhofer Intézet Wilhelm-Klauditz Fafelület kutatási
Intézetének és az Ipari Ablakbevonatok Lakkipari
Szövetségének műszaki munkacsoportjának szakvéleményével.

* A záróréteg(ek)től függetlenül, emelt kockázattal a sötétebb
bevonatoknál, a gyantában gazdag faféléknél pl. erdei fenyő, vagy
vörös fenyő, vörös meranti, a gyantakivérzések nem kerülhetők el.
A csekélyebb gyantakivérzés természetes adottság és alapvetően nem
minősíthető alapfelületi hibának.

Jelmagyarázat
Kültéri klíma

Normál szabadlégköri klíma

Extrém szabadlégköri klíma

Időjárástól védett felület

Normál, közvetlen időjárási terhelés

Extrém, közvetlen időjárási terhelés

A kezelt felületek erős környezeti terhelésnek vannak
A kezelt felületek az épületszerkezeti adottságoknak
kitéve ill. három emeletnél magasabban helyezkedA kezelt felületek három emelet magasságig
megfelelően a csapadéktól és a napsugárzástól
nek el. Az ablakok és az ajtók az épület szerkezetéből
megközelítőleg a normál környezeti terhelés hatása
védve vannak. Egyéb klímát befolyásoló tényező,
adódóan nincsenek védelemmel ellátva ( pl. az
alatt vanak. Az időjárást befolyásoló tényezők
mint pl. páratartalom, vagy hőmérséklet akadálytalaablakok homlokzati tömítései hiányosak), így az
közvetlenül tudnak hatni az ablakokra és az ajtókra.
nul tud az ablakokra vagy az ajtókra hatni
extrém időjárási tényezők közvetlen hatással vannak
a mérettartó (ablak, ajtó) fa szerkezetekre.
Fenti táblázatban közölt adatok – alátámasztva az említett német Intézetek, Szövetségek szakvéleményével - tényszerűen azokat a sarokszámokat közlik,
hogy az adott paramétereknek megfelelően milyen időközönként ajánlott a CD-Color termékkel kezelt fa alapfelületeket átvizsgálni és a bevonatrendszer
esetleges hibáit észlelve azokat szakszerűen kijavítani annak érdekében, hogy bevonatrendszerünk így hosszú évekig megőrizze eredeti állapotát.
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A tökéletes felületvédelem specialistája,
széleskörű felhasználási területen.

I N D U S T R Y

Innovatív korrózióvédő
bevonatrendszerek acél-,
gépészeti- és ipari szerkezetekre.

WOODPROTEC TION

Modern, jövőorientált
zománcfestékprogram
épületeink értékeinek megőrzésére.

DELTA® AntiCor DTS-System
2-komponensű nagy teljesítményű zománcok
- Önmagát alapozza:
alapozó- és fedőbevonat 1 termékkel

PremiumClassic
Oldószeres, innovatív funkcionális zománcfestékek.

DELTA® AntiCor Protop-System
Oldószeres 1K bevonat

EcoClassic
Oldószeres bázisú zománcok, alap termékválasztékként.

PremiumAqua
A jövőbe mutató PU Aqua-Hybrid technológia.

DÖRKE NGROU P
CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Magyar Képvislelet:
Szakács Tibor
Tel. +36 30 261 2107
szakacs@cd-color.hu
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Az Önök CD-Color Szakkereskedője:

