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FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ – WOOD PROTECTOR PLUS 
Impregnálószer adalék favédő lazúrokhoz/fafestékekhez 

 

 

Jellemzők: 

 

Funkcionális szilikon gyanta és alifás szénhidrogének kombinációja. 

 

Külső megjelenés tejfehér 

Hatóanyag tartalom kb. 54 s% 

Sűrűség 25 oC-on  1,0 g/cm3 

Viszkozitás 35 mm²/s 

pH 6 

 

-  Vizes bázisú rendszerekhez 

-  Hosszan tartó vízlepergető hatású  

-  Jelentősen csökkenti a fa kapilláris vízfelvételét  

- Időjárásálló 

-  A fa lignintartalmának lebomlását nem akadályozza meg, nem véd az UV sugárzástól és az ezt kísérő 

elszürküléstől (UV átlátszó) 

-  Kiváló hidrofób hatása miatt növeli a védőbevonatok, lazúrok tartósságát, élettartamát, így a fa védelme 

hosszú távon a legolcsóbb megoldás 

-  Segít minimalizálni a vízfelvétel okozta összes káros hatást 

- A felület biocid kezelését teljes mértékben kiváltja 

- Jelentősen lecsökkenti a repedési hajlamot 

 

 

Alkalmazás: 

 

A FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ – WOOD PROTECTOR PLUS kiváló minőségű hidrofób adalék minden vizes bázisú 

fafestékhez/falazúrhoz. 

 

Alkalmazásával hosszútávon lecsökkenthető a fa állagmegóvási költsége! 

 

Tárolás: 

 

A FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ – WOOD PROTECTOR PLUS eredeti, zárt edényben 0-30 oC között legalább 24 hónapig 

eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan.  Az eltarthatóság lejárta nem feltétlenül jelenti azt, hogy a termék már 

nem használható. Ebben az esetben azonban a szükséges tulajdonságokat, a tervezett használathoz ellenőrizni kell minőségi 

megbízhatósági okokból. 

 

Felhasználás: 

 

FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ – WOOD PROTECTOR PLUS-t vizes alapú falazúrokhoz/fafestékekhez kell keverni 3 tömeg 

%-ban (1 kg lazúrhoz 3 dkg,vagyis 30 ml  FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ – WOOD PROTECTOR PLUS-t kell keverni). 

 

Kültéri felhasználás esetén a víztaszító képesség kb. 2 hét alatt alakul ki. 

 

A bekevert lazúr/fafesték felhordása a lazúr/fafesték kezelési útmutatója szerint. 

 

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így ellenőrizhetjük az adott felületen a szer hatékonyságát, és 

összeférhetőségét. 

 

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! 

 

Kezelési hőmérséklet: lásd a falazúr / fafesték felhasználási útmutatóján. 

 

Biztonsági intézkedések: 

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető. 


