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Hydrocrom vékonylazúr rendszer
Felhasználási terület: Az XGT vékonylazúr rendszert a nem mérettartó faanyagokból (pl. gyalult deszka, palló, gerenda)
készülő, esőnek, csapadéknak közvetlenül kitett kültéri faszerkezetek (pl. kerítés, pergola, kerti pad, oromdeszkázat,
gerendafal, lambéria) védelméhez javasoljuk.
Felhasználási mód: Ecsettel két rétegben vékonyan elkenve.
Jellemzők: A faanyagba mélyen beszívódik, és a felületnek természetes, enyhén viaszos hatású megjelenést biztosít.
Filmréteget nem képez, nem gátolja az esetleges repedéseken vagy bütü-felületeken keresztül a fa belsejébe szívódó
nedvesség szabad kipárolgását.
Felhasználási útmutató:
készítmény
Előcsiszolás
Lazúrozás
Száradás
Csiszolás
Lazúrozás
Száradás

hígítás

kiadósság

egyéb

80-120-as csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)
XGT 608-619
0-5% víz
~10m2/liter
lazúrecsettel
porszáraz: 10-20 perc, átfesthető: 4-6 óra elteltével
érintőlegesen 100-120-as szemcsézetű csiszolószivaccsal
XGT 608-619
0-5% víz
~12m2/liter
lazúrecsettel
porszáraz: 10-20 perc, érinthető: 4-6 óra elteltével, vízálló: 24 óra elteltével

A vékonylazúrok minősége és színhatása kizárólag 2 réteg felhordásával lesz tökéletes. További rétegek felhordásával a
filmképződés miatt a bevonat tartóssága csökken. A szerkezeti faanyagokat, különösen a fokozott csapadékhatásnak kitett
elemeket érdemes előzetesen QBM favédőszer 10%-os oldatával is lekezelni. A vékonylazúros felületek könnyedén
karbantarthatóak.
Javasolt felújítás: Igénybevételtől függően 2-3 évente (enyhe csiszolást követően), a megfelelő színű XGT lazúr és a színtelen
XHC 6 1:2 arányú keverékével végezhető, hogy elkerüljük az eredeti szín lemélyülését.

Hydrocrom vastaglazúr rendszer
Felhasználási terület: Az XHT-XGC vastaglazúr rendszer mérettartó rétegragasztott faanyagból készülő, csapadéknak
közvetlenül nem kitett kültéri faszerkezetek (pl. lambéria, bejárai ajtó, ablak stb.) védelméhez javasoljuk, különösen akkor, ha
elvárás a felületek esztétikusan lakkos megjelenése.
Felhasználási mód: Ecsettel kenve.
Jellemzők: A fedőlazúr vastag filmréteget képez. A vastaglazúros bevonat kialakításakor az adott szerkezetet teljesen körbe
kell zárni a bevonattal úgy, hogy közvetlen nedvesség a faanyagot ne érhesse. Tartós vastaglazúros felületeket csak megfelelő
alapossággal lehet elkészíteni, a felhasználási útmutatóban foglaltak maradéktalan betartásával.
Felhasználási útmutató:
készítmény

hígítás

kiadósság

egyéb

Előcsiszolás
Impregnálás
Száradás
Csiszolás
Lazúrozás
Száradás
Csiszolás

120-150-es csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)
XHT8-19
(víz)
~12m2/liter
lazúrecsettel
átlakkozható 4-6 óra után
érintőlegesen 120-as csiszolószivaccsal
XGC 43M / 068M
0-5% víz
~10m2/liter
lazúrecsettel
porszáraz: 15-20 perc, Átfesthető; 2-6 óra elteltével
100-120-as szemcsézetű csiszolószivaccsal

Lazúrozás

XGC 43M / 068M

Száradás

porszáraz: 15-20 perc, érinthető: 2-3 óra elteltével, összezárható 24 óra után

0-5% víz

~10m2/liter

lazúrecsettel

A vastaglazúrból legalább 2 réteg felhordása ajánlott, ugyanakkor további fedőrétegek felvitelével a bevonat minősége és
tartóssága még jobb, megjelenése még szebb lesz.
Javasolt felújítás: A vastaglazúr bevonat nedves pamut ronggyal kell megtisztítani, majd a száradás után az XGC 35-ös
ápolófolyadékot mikroszálas kendővel (az XGC 35 - SZETT tartalmazza), vigyék fel az adott felületre. Az eljárást évente 1-2
alkalommal érdemes elvégezni. Komolyabb sérülés vagy kopás esetén saját anyagával, azaz az XGC 43M fedőlazúrral lehet a
felületeket helyreállítani.
Figyelem! A fent említett rendszereket csak olyan faanyagok felületkezeléséhez javasoljuk, melyek nem érintkeznek hosszabb
távon vízzel vagy talajjal. Bükkből és más erősen fülledékeny, gombásodásra hajlamos faanyagból kültéri szerkezetek,
borítások kialakítását nem javasoljuk.

1K Hydroparquet lépcső és parkettlakkok
Felhasználási terület: Közepes mechanikai és alacsony nedvességterhelésnek kitett járó- és egyéb felületekhez.
Felhasználási mód: Ecsettel, vagy simítóvassal kenve, esetleg szórással.
Felhasználási javaslat: A puha (fenyőfélék) és középkemény (bükk) faanyagok színtelen lakkozása esetén HPC 5 mélyalapozót
kell előzetesen használni. A kemény és pórusos faalapokat HPC 33-mal érdemes spatulyázni.
Alapozáshoz és fedőlakkozáshoz a HPC lakkok önmagukban is alkalmazhatóak. A lakk elsősorban lazúrecsettel (esetleg
szórással) hordható fel megfelelő minőségben. A lakkot inkább több vékonyabb, mint egy vastagabb rétegben érdemes kenni.
Újabb lakkréteg felhordását megelőzően (a lakk megszáradása után) alapos köztes (akár gépi) csiszolást kell végezni, Az
alapozó réteg csiszolását csak a megfelelő kikeményedési fok elérése után szabad megkezdeni. A köztes csiszolást legfeljebb 26 órával az átlakkozás előtt végezzük. A felületeket átlakkozás előtt alaposan le kell portalanítani. A száradás alatt a
helyiségben a légáramlás minimális legyen. Legalább 2 réteg felhordása javasolt. A lakk vízzel történő hígításával annak
kötésideje minimálisan, de felgyorsul. Fedőlakkozás csak megfelelően előkészített felület esetén végezhető el.
Felhasználási útmutató:
készítmény

hígítás

kiadósság

felhordás

Előcsiszolás
Mélyalapozás
Száradás
Csiszolás
Alapozás

120-150-es csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)
HPC5
(víz)
~12m2/liter
lazúrecset, henger
csiszolható: 4-6 óra elteltével
150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval, de nem poddal
HPC 31 / 33
0-5% víz
~10m2/liter
lazúrecset, simítóvas

Száradás
Csiszolás
Fedőlakkozás
Száradás

porszáraz: 10-20 perc, csiszolható: 4-6 óra elteltével
150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval, de nem poddal
HPC 31/33
0-5% víz
~10m2/liter
lazúrecset, simítóvas
porszáraz: 10-20 perc, járható: 12-16 óra elteltével, terhelhető: 3-5 nap után

2K Hydroparquet lépcső és parkettlakkok
Felhasználási terület: Fokozott mechanikai terhelésnek kitett járófelületekhez (sportpályák, közösségi helyiségek).
Felhasználási mód: Hengerelve, ecsettel vagy simítóvassal kenve, esetleg szórással.
Felhasználási javaslat: A kétkomponensű rendszer felhasználása megegyezik az 1 K rendszernél leírtakkal, a következő
eltérésekkel: a töltőalapozáshoz a HPA 43 felhasználásra kész lakk edző nélkül akár több rétegben is alkalmazható. A HPA 43
kizárólag saját edzőjével, a HNB 40-nel működik megfelelően. A lakkot az edző hozzáadása után alaposan fel kell keverni. Nem
szabad a lakkot és az edzőt összerázással elegyíteni! Az edző bekeverését követően 15 percen át pihentetni kell a keveréket. A
bekevert fedőlakkot kizárólag a fent megadott technológiákkal lehet megfelelő minőségben
Felhasználási útmutató:
készítmény
Előcsiszolás
Mélyalapozás
Száradás
Csiszolás
Alapozás
Száradás
Csiszolás
Fedőlakkozás
Száradás

edző

hígítás

kiadósság

felhordás

120-150-es csiszolópapírral (keményebb faanyagoknál a durvább csiszolás ajánlott)
HPC5
—
(víz)
~12m2/liter
lazúrecset, henger
csiszolható: 4-6 óra elteltével
150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval, de nem poddal
HPA43
edző nélkül
0-5% víz
~10m2/liter
henger, lazúrecset, simítóvas
porszáraz: 10-20 perc, csiszolható: 4-6 óra elteltével
150-180-as csiszolópapírral vagy hálóval, de nem poddal
HPA43
+10% HNB40
—
~10m2/liter
henger, lazúrecset, simítóvas
porszáraz: 10-20 perc, járható: 12-16 óra elteltével, terhelhető: 3-5 nap után

Amennyiben a járófelületet színezni akarják, kérjenek külön tanácsot a technológiáról!
Figyelem! A járófelületek keménységét a lakk mellett a hordozó alapanyag keménysége is meghatározza, ezért a puhább
fafajokból készített járófelületek különösen koncentrált nyomó, III. ütő igénybevételnek kevésbé tudnak ellenállni, ezért a
lakkrétegek is könnyebben deformálódhatnak. Ilyen fafajok esetében elengedhetetlen a HPC 5 szállekötő mélyalapozó
használata, amely javítja a faanyag felületi szilárdsági tulajdonságait. Amennyiben a beedzett lakkréteg felüllakkozása
szükséges, nagyon alapos gépi köztes csiszolást kell végezni a tapadási problémák elkerülése érdekében!

Színminták

XGT 6113
XHT 113 – XGC 068M

XGT 609
XHT 9 – XGC 43M

XGT 610
XHT 10 – XGC 43M

XGT 611
XHT 11 – XGC 43M

XGT 612
XHT 12 – XGC 43M

XGT 6123
XHT 123 – XGC 43M

XGT 6179
XHT 179 – XGC 43M

XGT 616
XHT 16 – XGC 43M

XGT 608
XHT 8 – XGC 43M

XGT 617
XHT 17 – XGC 43M

XGT 618
XHT 18 – XGC 43M

XGT 619
XHT 19 – XGC 43M

XGT 6187
XHT 187 – XGC 43M

XGT 614
XHT 14 – XGC 43M

XHT 110 – XKT 12M

XHT 110 – XKT-R 6005M

Termék azonosítása:

XGT vékonylazúr
XHT impregnáló – XGC vastaglazúr

A fenti színek tájékoztató jellegűek. A valós színmintákat a Milesi
viszonteladói boltokban tekintheti meg. A tényleges színhatást
próbadarab elkészítésével kell ellenőrizni. A megfelelő színhatás
elérése érdekében a felhasználási útmutatóban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani. Igény esetén egyedi színek
beállításával is állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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