
152 WETTERSCHUTZ
Kimagaslóan rugalmas  

fedőfesték minden kül- és  
beltéri fa épületszerkezetre

NEUE QUALITÄT

Korai esőálló - védelemmel az  
emulgálószerek kimosódása ellen

Szigetelő hatás fa csersavak ellen

UV stabil A1-es színek

Nagyobb fedőképesség a  
kritikus színeknél is

EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLED.

ÚJ MINŐSÉG!



VÉDI ÉS NEMESÍTI IS A FÁT 
TARTÓS SZÍNEIVEL

 » Esőálló
 » Magas fényállóságú

 » Páraáteresztő
 » Tartósan rugalmas

 » Szigetelő hatású
 » Struktúratartó



152

 » Időjárásálló, tartósan  
rugalmas védőbevonat

 » Szellőzőképes, selyemfényű  
önmagát alapozó festék

 » Legjobb UV-stabilás a legmagasabb  
A1-es színállósággal  

A homlokzat hosszabb ideig új marad.

FA FEDŐFESTÉK 
SZÉL- ÉS IDŐJÁRÁSTERHELÉS ELLEN

A LUCITE® 152 Wetterschutz lélegezni  
hagyja a fafelületet, így szabályozza  
annak nedvességét is. Kb. 2-3 óra után  
filmje esőálló (az adalékok, emulgálószerek 
nem mosódnak ki belőle).

MAGAS  
SZELLŐZŐKÉPESSÉG ÉS  
KORAI ESŐÁLLÓSÁG:



 » 

LUCITE®  
152 Wetterschutz
színezett fa fedőfesték

 »RENDKÍVÜL RUGALMAS...  
…KIEMELKEDŐ FELÜLETI  KEMÉNYSÉGGEL:

A fafelületek folyamtosan“dolgoznak“,  
hőmérséklet- és páratartalomváltozás hatására 
megváltoztatják dimenziójukat, alakukat. 

A LUCITE® vékonyrétegű időjárásvédő  
„Wetterschutz”  bevonata könnyen megbírkózik  
ezzel a változással. 

 
Filmje nem reped és nem pattog fel!

 »TELJESEN BLOKKÁLLÓ 

A LUCITE® 152 Wetterschutz magas blokkállósága, 
biztonságos éltakaró képessége és selymefényű, 
szennyeződésálló felülete a felhasználó számára  
a legjobb eredmény garantálja.

 »STRUKTÚRAMEGŐRZŐ 

Vékonyrétegű  
filmbevonat -  
a fa karaktere  
megmarad.



 » 

Univerzális „egyfazekas“ rendszer,  
magas minőségű alapozó -  
és fedőrétegként.  
Minden kül- és beltéri fa épületszerkezetre  
alkalmazható.

MINDEN ÉPÜLETSZERKEZETNEK MEGFELELŐ  
RÉTEGFELÉPÍTÉS EGY RENDSZERBEN

A tűlevelű fafajtákat előzőleg  
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua-  
val kell előkezelni.

Korlátozottan mérettartó  
fa szerkezetek:
LUCITE® 152 Wetterschutz  
2 rétegben

Mérettartó fa szerkezetek:
LUCITE® 152 Wetterschutz  
3 rétegben

BLOKK

ÁLLÓ

 » Fa építőanyagok

 » Fa homlokzatok

 » Balkonok

 » Eresz aljak

 » Nagyértékű kerítések  
és autóbeállók

 » Modern ablak-  
és ajtórendszerek

 » Fa mennyezetek  
és fa panelek

KORLÁTOZOTTAN MÉRETTARTÓ  
KÜLTÉRI FA SZERKEZETEK

MÉRETTARTÓ KÜL-  
ÉS BELTÉRI FA SZERKEZETEK

Allround- 
védőbevonat
Sokoldalú 
alkalmazási lehetőség



 » 

MINDEN ÉPÜLETSZERKEZETNEK MEGFELELŐ  
RÉTEGFELÉPÍTÉS EGY RENDSZERBEN

BIZTOSAN FOLTMENTES FELÜLETEKÉRT  
A LUCITE® NRE TECHNOLÓGIÁVAL

Az új LUCITE NRE technológia (Nem Reaktiváló  
Emulgálószerek) szerint alkalmazott újfajta  
emulgálószerek nem szappanosodnak ki és így  
nem oldják ki a faanyagok színezőanyagait. 

A 2 réteg felvitele után nincs barnás  
felületi elszíneződés.

 » A LUCITE® 152 Wetterschutz-ot külön szigetelő 
alapozó nélkül fel lehet hordani

 » Igy egy munkafolyamat díját, idejét és plusz  
anyagfelhasználást lehet megtakarítani

LUCITE® 152 Wetterschutz*

FAFELÜLETEK RÉTEGFELÉPÍTÉSE

LUCITE® 152 Wetterschutz*

Többlet érték  
a profiknak
Biztonságos, gyors  
és gazdaságos

KÖZVETLEN TAPADÁS

 » fára

 » horganyzott fémre

 » nemesfémekre

 » kemény PVC-re

A homlokzaton előforduló különféle felületeket 
pl. esőcsatorna, ereszborítás stb. a LUCITE® 
152 Wetterschutz -al külön alapozás nélkül, 
univerzálisan át lehet festeni.

KÖNNYEN ÉS GYORSAN FELHORDHATÓ
 » Az extra gyors száradásnak köszönhetően  

2-3 rétegben felhordható egy nap alatt

 » Nagyon jó nedves tapadás a tapadást  
elősegítő adaléka miatt

 » Köztes csiszolás nélkül átfesthető

 » Kb. 2-3 óra után felülete ellenáll az esőnek

 » Filmvédelem nélküli = beltérben is használható

A fában lévő, barnulást  
okozó színezőanyagok

A víz- és a reaktív  
emulgálószerek a fából  
kioldják a  
színezőanyagokat

*Az optimális szigetelő hatás elérése érdekében a bevonatnak legalább 16 óráig száradnia kell.  
További információért kérjük tekintse meg a LUCITE® 152 Wettreschutz műszaki adatlapját honlapunkon.

Nem Reaktív Emulgeálószerek: NRE-TECHNOLÓGIA.  
A fa színezőanyagait egy nem reaktív festékréteggel  
vonják be. A második réteg után nincs elszíneződés.



 » 

Hosszútávú  
A1-es UV- védelem

minden gyári
szín 2,5 literes
kiszerelésben

1000 T
weiß 

1 L / 2,5 L, 12 L 

1021 T
schwarz

1031 T
schwedenrot

1055 T
schwedenblau

1089 T
dunkelbraun

1065 T
moosgrün

1063 T
schwedengrün

LUCITE® DESIGN A1 színkártya

választéka a következőkből áll:

 » 8 db fehér alap színárnyalat

 » 17 db erős színcsalád, melyek kiegészülnek  
kissé szürkébb, diszkrétebb színekkel és  
színátmenetekben jelennek meg

 » 8 db harmonikus, meleg természetes színek, 
színátmenetekkel

 » 5 db szürke színkollekció különféle  
színárnyalatokkal a világos szürkétől  
a mélyfeketéig

LUCITE® DESIGN A1 SZÍNKÁRTYA

...rendkívül fényálló szervetlen pigmentek (1)  
és kiváló minőségű LUCITE® kötőanyagok (A)  
keveréke, így megfelel a BFS Merkblatt 26  
szerinti legmagasabb, A1 színtartósági osztálynak.

LUCITE® 152 WETTERSCHUTZ... SZÍNKOCEPCIÓ - RENSZERREL

A „LUCITE® Design A1“ színárnyalatok a  
biztonságos és sokoldalú homlokzatkialakítás  
alapjául szolgálnak.

 » Modern faépítészet

 » Történelmi fa homlokzatok

GYÁRI SZÍNEK



BLOKK

ÁLLÓ

LUCITE® 152 Wetterschutz termékinformációk

Típus Szigetelő, selyemfényű, speciális akril bázisú vizes fedőzománc. Egyfazekas rendszerként  
alapozó és fedőzománc is egyben, belés kültéri felületekre.

Felhasználási terület Időjárásálló zománcfesték, szigetelő tulajdonságokkal a fában lévő barnulást okozó szinezőanyagok 
ellen. Ideális hosszú távú védelem a korlátozottan mérettartó és mérettartó bel- és kültéri  
faelemekre, pl. ablakok, ajtók, lambéria, famennyezetek, fából készült fa burkolatok, zsindelyek,  
fa tartószerekezetek, autóbeállók, cserépborítások, kerítések stb. számára. A nagyon jó tapadási  
tulajdonságainak köszönhetően közvetlenül tapad fára, horganyzott felületekre színesfémre és  
kemény PVC-re, így külön tapadást közvetítő alapozóra ezekre a felületekre nincs szükség.

Tulajdonságok  » Kb. 2-3 óra után esőálló (nincs emulgálószer 
kimosódás)

 » A fában lévő barnulást okozó anyagok ellen  
szigetelőszert tartalmaz

 » „Egyfazekas rendszer“ alapozó- és  
fedőzománc is egyben

 » Blokkálló -felülete nem tapad össze,  
szellőzőképes, UV- és időjárásálló

 » Közvetlenül tapad alumíniumra és  
horganyzott felületekre (pl. esőcsatorna)

LUCITE® Algizid plus  
adalékanyag
Szerves, kültéri  
szennyezőanyagok pl. 
moha, alga és gomba  
elleni erősítő védelem.
Biocidokat óvatosan kezelje.  
Használat előtt a termék  
címkéjét és adatlapjait  
olvassa el.

Anyagszükséglet  
Kiadósság

ca. 125 ml/m²
ca. 8 m²/l

Fényesség 60°-os
szögnél

Selyemfényű

Száradási idő 20 °C / 
60% rel.pár. 3-4 óra után átfesthető

Kiszerelések Fehér és MIX: 1,00 Liter / 2,50 Liter / 12,00 Liter

Színek MixPlus:  több mint 10.000 színben (NCS, RAL, LUCITE® Design A1)

Munkaeszköz ajánlás Nagyértékű vizes zománcecset
Rövidszőrű gyapjúhenger
Airless szórás - hígítatlanul
Fúvóka = 0,008 - 0,011 Inch / nyomás = ca. 160 bar / szűrő ( készüléktől függő)

Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de

Magyar képviselet
Szakács Tibor
+36302612107

LUCITE® a DÖRKEN védett márkaneve.
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