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MŰSZAKI ADATLAP 
 

Domex vastaglazúr 
  

vízzel hígítható vastaglazúr 

 

Választék: DOMEX vastaglazúr bükk 

 DOMEX vastaglazúr kőris 

 DOMEX vastaglazúr fenyő 

 DOMEX vastaglazúr erdei fenyő 

 DOMEX vastaglazúr világos tölgy 

 DOMEX vastaglazúr gesztenye 

 DOMEX vastaglazúr cseresznye 

 DOMEX vastaglazúr dió 

 DOMEX vastaglazúr teak 

 DOMEX vastaglazúr mahagóni 

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri igénybevételnek kitett nyílászárók és lambéria 

felületek festésére használható.  

A DOMEX vastaglazúr nem tartalmaz gombaölő hatóanyagokat, 

kültéri igénybevétel esetén a festendő nyersfa felületet fungicid 

hatású készítményekkel impregnálni kell (Lignoprot, Xylamon). 

Szagtalan, gyorsan száradó, esztétikus bevonatot biztosít. 

Külső: színes diszperzió 

Nem illó anyagtartalom:  min. 33 m/m% 

Kifolyási idő (DIN6, 20°C): min. 200 s  

Tárolási garanciális idő: +5ºC és +25ºC között tárolva, eredeti lezárt csomagolásában a 

gyártástól számított 9 hónap. FAGYÉRZÉKENY. 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK: 

 

Festendő felület: Kül- és beltéri igénybevételnek kitett nyílászárók és lambéria 

felületek 
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Felület előkészítés: A DOMEX vastaglazúr megcsiszolt, portalanított, száraz fafelületre 

hordható fel 10ºC feletti tárgyhőmérsékleten. 

Felhordási mód: Felhordható ecsettel, szórással. A festéket a felhasználás előtt 

minden esetben fel kell keverni. Az esztétikus és tartós felület 

kialakításához nagynyomású szórással bükk, kőris, színek esetén két 

réteg felhordása szükséges min. 300 µm nedves rétegvastagságban, 

a többi szín esetén elegendő 1 réteg 200-220 µm nedves 

rétegvastagságban való felhordás. Kis nyomású szórás, ecsetelés és 

hengerezés esetén 2-3 réteg felhordása javasolt. 

Száradási idő: Felületi száradás 20°C-on: 30 perc  

Átkeményedés 20°C-on: 2 óra 

Az egyes rétegek min. 3 óra, szobahőmérsékleten történő száradás 

után vonhatók át.  

A lazúr festéknél a színmélység függ a fa típusától, a 

rétegvastagságtól és a rétegszámtól. 

Kiadósság: 5-10  m2/kg (egy rétegben, felhordástól és felülettől függően) 

Hígítás: Ecseteléshez, kis nyomású szóráshoz max. 15% vízzel hígítandó, 

nagynyomású szóráshoz hígítás nem szükséges. A vizet keverés 

közben, részletekben kell hozzáadni a festékhez. 

 

Festék kezelése: A felbontott kiszerelésű terméket alaposan le kell zárni, mert levegő 

hatására vékony hártya képződik a festék és a tárolóedény felületén, 

ami ismételt használatkor szemcsésséget okozhat. Ilyen esetben, 

felhasználás előtt az anyagot meg kell szűrni. 

Eszközök tisztítása: Munkaeszközök, lakkal szennyezett felületek tisztítása közvetlenül a 

felvitel után csapvízzel végezhető. A megszáradt festék eltávolítása 

már csak szerves oldószerrel (pl. aromás hígító, nitro hígító) 

lehetséges.  

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. 

Egészségre káros 

anyagtartalom: 
ld. a biztonsági adatlapokon 

 

 

 
 

 

 

A műszaki adatlapon közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki 

ismereteink alapján javasoltuk. Azonban mindez nem pótolja a helyi adottságoknak megfelelő részletes 

alkalmazási előírásokat. Ilyen értelemben gyártmányismertetőnk tájékoztató jellegűnek tekintendő. 


