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Vizes bázisú termékek
Falfesték kategóriában már
elfogadottak, de a fára, fémre való
festékeknél még szokatlanok a
vízzel hígítható anyagok.
Ez a termékcsoport viszonylag új a
piacon ezért nem meglepô
a bizalmatlanság vele szemben,
pedig mûszaki tulajdonságai nem
rosszabbak, sôt bizonyos esetekben
még kedvezôbbek a hagyományos
oldószeres termékeknél.
Kevesen tudják, hogy azon kívül,
hogy száradásukat nem kíséri
kellemetlen szag, a lefestett tárgy
sokkal hamarabb, akár néhány óra
múlva használatba vehetô.
Közkeletû tévhit, hogy a vízzel
hígítható termékeket kültéren
kevésbé tartósak, mert lemossa az
esô. Ennek azonban pontosan az
ellenkezôje igaz. A termék néhány
órás száradása után ugyanolyan
ellenálló és vízálló réteget képez,
mint a hagyományos lakkbenzin
hígítású zománcfestékek.
Korszerû összetételének
köszönhetôen pedig amellett, hogy
hosszan ellenáll az UV-sugárzásnak,
még sárgulásra sem hajlamos.
A Trilak vízzel hígítható Trinát Aqua,
Lazurán Aqua és Trikolor Aqua
termékcsaládjai tehát akár
kültéren akár beltéren alkalmazzuk,
gyors, szagtalan és hosszan tartó
védelmet biztosítanak
fa, fém és PVC tárgyainak.

TRINÁT AQUA KOLOR
Idôjárásálló Magasfényû Zománcfesték
Kül- és beltéri PVC, fa-,
fémfelületek, átvonó festéke.
Felhordás:
ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 5 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 5 óra
Kiszerelés: 1 L
Színkeverôgépen is elérhetô több ezer színben!
Aquakolor színezôpasztával színezhetô!
TRINÁT AQUA KOLOR
Idôjárásálló Selyemfényû Zománcfesték
Kül- és beltéri PVC, fa-,
fémfelületek, átvonó festéke.
Felhordás:
ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 1-2
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 5 óra
Használatbavételi idô (23 °C-on): 5 óra
Kiszerelés: 1 L
Színkeverôgépen is elérhetô több ezer színben!
Aquakolor színezôpasztával színezhetô!

LAZURÁN
Extra Tartós Vastaglazúr
L
K
Kül-és
beltéri fafelületek (ajtó, lambéria, kerti bútor stb.)
b
bevonására
alkalmas. A lazúr áttetszô védôlmet képez
a fa felületen, és hosszú idôn át védi a fát az idôjárás,
kkülönösen a napfény káros hatásától.
F
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
JJavasolt rétegszám: 2
H
Hígíthatóság: szükség esetén max. 3% vízzel
K
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
S
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Á
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 6 óra
K
Kiszerelések: 0,75 L, 2,5 L
S
Színkeverôgépen is elérhetô!

LAZURÁN Teraszlazúr
A Lazurán Terasz lazúr áttetszô selyemfényû
védôlmet képez a felületen, kiemeli a fa erezetét és
hosszú ideig védi a fát az idôjárás, különösen a
napfény káros hatásaitól. A csúszásgátló hatása
miatt beltéri és kültéri fa járófelületek dekoratív
bevonására ajánljuk.
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
Javasolt rétegszám: 2
Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
Száradási idô (23 °C-on): 2 óra
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 6 óra
Kiszerelések: 0,75 L

színtelen
fenyô
tölgy
dió
gesztenye
mahagóni
teak
paliszander
északi tölgy

fehér
fenyô
teak
paliszander

A színtájékoztató nyomdai úton készült, ezért a tervezésnél gyelembe kell venni, hogy a papírra nyomott színek és a kész festék
között árnyalati különbségek lehetnek, vagy optikailag eltérô benyomást kelthetnek.

A
LAZURÁN AQUA
Fényes Gyorsan Száradó Parkettlakkk
Parketta, fapadló illetve beltéri fafelületek dekoratív lakkozására ajánljuk..
Alkalmazásával gyorsan igénybe vehetô bevonatot kapunk..
Új és régi felületen egyaránt használható..
Felhordás: ecsettel, kefévell
3
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzell
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/literr
Száradási idô (23 °C-on): 2 óraa
Használatbavételi idô (23 °C-on): 6 óraa
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óraa
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óraa
Kiszerelések: 0,75 L
L
LAZURÁN AQUA
S
Selyemfényû Gyorsan Száradó Parkettlakk
P
Parketta, fapadló illetve beltéri fafelületek dekoratív lakkozására ajánljuk.
A
Alkalmazásával gyorsan igénybe vehetô bevonatot kapunk.
Ú
Új és régi felületen egyaránt használható.
F
Felhordás: ecsettel, kefével
JJavasolt rétegszám: 3
H
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
K
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/liter
S
Száradási
idô (23 °C-on): 2 óra
H
Használatbavételi
idô (23 °C-on): 6 óra
Á
Átfesthetôségi
idô (23 °C-on): 2 óra
C
Csiszolhatóság
(23 °C-on): 2 óra
K
Kiszerelések:
0,75 L, 5 L

LA
LAZURÁN
AQUA Univerzális Lakk
U
Univerzálisan alkalmazható, beltéri fafelületek (pl: fatáblák, lambériák, bútorok,
fa
fakorlátok, stb.) dekoratív lakkozására ajánljuk. Bevonata mérsékelten
id
idôjárásálló. A felület megújítása idôszakonként ajánlott.
Fe
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Ja
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: Kezeletlen fa esetén elsô rétegként
H
5% vízzel hígított lakkot ajánlunk
K
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
Sz
Száradási idô (23 °C-on): 1 óra
H
Használatbavételi idô (23 °C-on): 4 óra
Át
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2-4 óra
Cs
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óra
K
Kiszerelések: 0,75 L, 2,5 L
LAZURÁN AQUA Selyemfényû Bútorlakkk
Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, pl. székek, szekrények, polcok, lambériák,,
stb. lakkozására szolgál. A bevonat a háztartásban elôfordulóó
vegyszereknek ellenáll..
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórássall
3
Javasolt rétegszám: 2-3
Hígíthatóság: szükség esetén vízzell
Kiadósság 1 rétegben: 12 m2/literr
Száradási idô (23 °C-on): 2 óraa
Átfesthetôségi idô (23 °C-on): 2 óraa
Csiszolhatóság (23 °C-on): 2 óraa
Kiszerelések: 0,75 L

TRIKOLOR AQUA Matt Zománcfesték
T
U
Univerzálisan alkalmazható bel- és kültéri
ffaszerkezetek és fémszerkezetek átvonó festésére.
B
Bevonata idôjárásálló, matt, igen rugalmas, esztétikus.
F
Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
JJavasolt rétegszám: 2–3
H
Hígíthatóság: szükség esetén max. 5% vízzel
K
Kiadósság 1 rétegben: 10 m2/liter
S
Száradási idô (23 °C-on): 4 óra
K
Kiszerelések: 1 L
A
Aquakolor színezôpasztával színezhetô!

www.trilak.hu
www.facebook.com/trilakaszinmester
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