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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási 

területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk 

egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi 

műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.   

 

Lignovit Interior UV 100 53229  
 

            
 

 

 

           

 

Termékleírás Vízzel higítható hatóanyagmentes és lélegző beltéri fafelület-
védő anyag akrildiszperziós bázissal. Erősen átlátszó hatás. 
Speciálisan ipari és üzemi felhasználásra. 
 

Különleges tulajdonságok  Hatékony fényvédő anyagot tartalmaz az UV sugárzás 
szűrésére és a faanyag lignin komponensének stablizálására. 
Ezáltal a fa természetes színárnyalata tűlevelű faanyagokon 
jelentősen tovább stabilizálódik, mint színtelen lazúrokon.  
 

Felhasználási területek Fából készült fali-  és mennyezeti elemekhez, beltéri fa 
szerkezeti elemekhez. 
Nem hatékony színes lombos fafajtákon, mint meranti, maha-
goni stb. 
 

A felhordás módja Festés, tekercses felhordás, felszórás, vákuumos felhordás 
 

Alapozó előkezelés A fa nedvességtartalma 12-15 % között. Gyalult, csiszolt, vagy 
fűrészelt fán használható 
 

A rétegek felépítése 2x Lignovit Interior UV 100 53229 enyhe Kö 280 köztes 
csiszolással.   
 

Felhasználási- és 

tárgyhőmérséklet 

Nem használható + 10 °C alatt. 
A levegő magas nedvességtartalma és/vagy alacsony 
hőmérséklet késleltetheti a száradást. 
 

Munkaeszközök A munkaeszközöket használat után közvetlenül vízzel meg kell 
tisztítani. 
 

Higítás Víz szükség szerint. A termék felhasználásra kész. 
 

Száradási idő (Szobahőmérséklet 20 °C) Porszáraz kb. 30 perc elteltével 
Csiszolható kb. 60 perc elteltével 
Újra lakkozható kb. 60 perc elteltével 
Teljesen száraz         kb. 12 óra elteltével 
 

Kiadóság (rétegenként) 10 - 12 m²/l  
 

Kiszerelés 4 liter, 18 liter 
 

Tartósság  

 

Eredeti csonagolásban legalább 1 év. 
Hűvös, de fagymentes helyen tárolni. 
 

Színárnyalat Natúr 53229 

Pasztell színek a ADLERMix-festékkeverő rendszerrel 
színezhetőek 
 

Biztonságtechnikai adatok Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! 
 


