
TEKLA PREMIER®

lambériafesték
WAINSCOAT

Fa építmények, szerkezetek, falburkolatok
és egyéb kültéri fafelületek lakkozására, 

fedőfestésére ajánlott termék.

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu

TEKLA

 • Egyszerű használat
különböző felületeken   

• Kimagasló UV- és
időjárás állóság

• Rugalmas bevonat
• Tartós felületvédelem



TEKLA PREMIER®

lambériafesték
WAINSCOAT

TERMÉK TÍPUSA: 
Egykomponenses vizesbázisú, modern öntér-
hálósodó hibrid polimer lakk és fedőfesték. 
          
MŰSZAKI ADATOK: 
Viszkozitás: 50”-100” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 ºC 
Sűrűség 1,03 g/cm3 – 1,28 g/cm3 
Szárazanyag tartalom:
lakk: 45+-3 m % , fedőfesték 64+-3%
Elméleti kiadósság Kb. 12 m² /l, 40 µm száraz 
film rétegvastagságnál 
Porszáradás: 20 ºC-on Kb. 40 perc elteltével
Átvonhatóság: 20 ºC-on Kb. 90 perc elteltével 

VÁLASZTÉK:
Transzparens fényes lakk, soft matt lakk, 
selyemfényű fehér, fekete, barna, okker, zöld 
színekben.

SZÍNVÁLASZTÉK:
Színminta szerint, illetve egyedi igények alapján.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
A lambérialakk és festék, függőleges felületek 
bevonására, átvonására, úgymint lambéria és 
egyéb faburkolatok, ajtók, szekrények, és egyéb 
időjárási igénybevételnek kitett nyers vagy 
pácolt kültéri fa- és egyéb* felültek festésére 
szolgál. Jól száradó, nagy rugalmasságú, UV- és 
időjárásálló, kiváló minőségű tartós bevonatot 
biztosító lakk és fedő festék.

*Egyéb felületek (pl. kültéri falfelületek, horganyzott csa-
tornák, festett felületek) dekorációs átvonása előtt érde-
mes gyakorlati próbát végezni.

A WAINSCOAT lambériafesték színei egyedül- 
állóak, jól passzolnak a mai divatos kültéri 
falfestékek színválasztékához.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:
A festéket megfelelően zsírtalanított és portala-
nított felületre hordjuk fel. Nyers fafelületek fes-
tést megelőző alapozására elsősorban a TEKLA 
PREMIER Lignifix fafixáló primert ajánljuk!

FELHORDÁS:
A festéket festékszóróval, ecsettel vagy teddyvel 
hordjuk fel a felületre, legalább 2 rétegben. 

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (max 10%)

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:
harmatpont felett: 5 - 35 ºC

A szerszámok tisztítására csapvizet kell hasz-
nálni. 

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 ºC-on tárolva a 
gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
0,35 literes • 0,75 literes

MEGRENDELHETŐ:  Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu
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TEKLA PREMIER®

bútorlakk és festék
FURNICOAT

Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók,
szekrények és egyéb nyers vagy pácolt

fafelületek professzionális bevonata. 

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu

TEKLA

 • Egyszerű használat
különböző felületeken   

• Kimagasló mechanikai és
kémiai ellenállás

• Kiemeli, melegíti a fa
természetes színét

• Tartós felületvédelem
bútorokon



TEKLA PREMIER®

bútorlakk és festék
FURNICOAT

TERMÉK TÍPUSA: 
Egykomponensű vizesbázisú professzionális 
akrilát lakk és fedőfesték, a bútor és faipar szá-
mára. Nagy keménységű bevonatot ad. Egyszerű 
használatának köszönhetően lakossági felhasz-
nálásra is kiválóan lakalmas.  
          
MŰSZAKI ADATOK: 
Viszkozitás: 100” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 ºC 
Sűrűség 1,0 g/cm3-1,28g/cm3

Szárazanyag tartalom:
Lakk: 45+-3 m % , fedőfesték 65+-3 m%
Elméleti kiadósság Kb. 12 m² /l, 40 µm száraz 
film rétegvastagságnál 
Átvonhatóság: 20 ºC-on Kb. 60 perc elteltével 
Keménység: 114 s (könig), végleges keménysé-
gét 1 hét után éri el.

• Tartós felületvédelem bútorokon 
• Kimagasló mechanikai és kémiai ellenállás
• Magas felületi keménység és rugalmasság 
• Egyszerű használat különböző felületeken  
• Szobahőmérsékleten szárad 
 
VÁLASZTÉK:
Transzparens fényes lakk, soft matt lakk, fehér, 
fekete, barna, zöld színező paszta, B komponens

FELHORDÁS:
A festéket festékszóróval és ecsettel hordjuk fel 
a felületre, 2 rétegben. Felújító festésre 1 réteg 
is elegendő lehet, ilyenkor a fáig csiszolt része-
ket festjük csak elő egyszer, majd átvonjuk az 
egészet.
Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (max 10%)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Bútorok, székek, asztalok, polcok, faajtók, szekrények 
és egyéb igénybevételnek kitett nyers vagy pácolt fa-
felületek professzionális festéke. Gyorsan száradó, 
UV álló, kiváló tartós bevonatot biztosít, kiemelten 
nagy keménységű, színtelen lakk és fedő festék. Szé-
pen ecsetelhető. Lakkja gyönyörűen felmelegíti a fa 
természetes színeit, kiemeli szép erezetét. 

Kémiai és mechanikai tulajdonságai 5%-8% 
Furnicoat „B” komponens hozzáadásával fokoz-
hatók, és kültéri használatra is alkalmassá teszi. 
A bekevert festéket 24 órán belül kell felhasz-
nálni. A bekevert festék maradékát 1K bútorfes-
tékként lehet újra felhasználni, vagy újabb 5% B 
komponens hozzáadásával reaktiválni. 

FURNICOAT B KOMPONENS:
növeli a víz és kémiai ellenállóságát, karcállóságát.
                                   
FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:
15-35 ºC

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni. 

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 ºC-on tárolva a 
gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
0,75 literes • 10 literes

MEGRENDELHETŐ:  Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu
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TEKLA PREMIER®

fafixáló primer
LIGNIFIX

Fa építmények, szerkezetek, nyílászárók, 
egyéb fa felületek lakkozás, lazúrozás és

festés előtti kezelésére, fixálására ajánlott.

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu

TEKLA

 • Egyszerű használat
• Mélyen beivódik a fába
• Tapadófelületet biztosít

a következő réteg számára
• A lakkozott felületek

UV-állóságát növeli
• Tartósabb, időtállóbb

rendszer



TEKLA PREMIER®

fafixáló primer
LIGNIFIX

TERMÉK TÍPUSA: 
Egykomponensű polimer sol, vizesbázisú fafi-
xáló primer. Mélyen beivódik a fába, fokozza a 
következő réteg tapadását, kül- és beltéren egy-
aránt.

MŰSZAKI ADATOK: 
Viszkozitás: 10” ± 3 DIN 53211 6 mm,
20 ºC Sűrűség 1,03 g/cm3 
Szárazanyag tartalom: 25+-3m%
Elméleti kiadósság:
8-12m² /l, átlagos felhasználás esetén
Átvonhatóság:
20 ºC-on Kb. 150 perc elteltével

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Elsősorban kül és beltéri lakkok és vastaglazú-
rok, vizesfestékek felhordása előtti tapadás-ja-
vító alapozásra, és a fa szerkezetében az UV-re 
leginkább érzékeny lignin Fixálására szolgál. 
Alkalmazásával nagyban megnöveljük az átvo-
násra szánt lakk, vastaglazúr és festék fán való 
tapadásának időtartalmát.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:
A TEKLA PREMIER LIGNIFIX fafixáló primert meg-
felelően zsírtalanított és portalanított felületre 
hordjuk fel.

Lakkozás, lazúrozás esetén vízben oldódó, (le-
hetőség szerint transzparens vasoxid) színező-
granulátummal felülszínezhető, az így kezelt 
fafelület színét, hosszantartóan megőrzi.   

FELHORDÁS:
A Lignifix Primert festékszóróval, ecsettel vagy 
teddyvel hordjuk fel a felületre.

HÍGÍTÁSA:
nem szükséges hígítani.

Átvonására leginkább a TEKLA PREMIER 
WAINSCOAT lambérialakkot és festéket ajánljuk, 
de tetszőlegesen átvonható bármilyen fára való 
lakkal, lazúrral, festékkel.

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET: 
15-35 ºC

A szerszámok tisztítására csapvizet kell hasz-
nálni.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 ºC-on tárolva a 
gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
0,35 literes • 0,75 literes • 10 literes

MEGRENDELHETŐ:  Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4. 
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu
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