
EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLED.

Kültéri megoldás -
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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

555 VarioGel

Gélszerű így cseppenésmentes,  
könnyen felhordható bevonata 
tökéletesen visszaadja a felület 
struktúráját

Mérettartó- és korlátozottan  
mérettartó épületszerkezetekre

Gyorsan szárad

3-szoros időjárásvédelem: 
UV-, nedvesség- és filmvédelem  
is egyben

Típus Oldószeres, tixotróp, filmvédő anyagot tartalmazó alkidbázisú  
középvsatag favédő lazúrfesték.

Felhasználási  
terület

Széleskörű kültéri felhasználási spektrum (pl. homlokzat, eresz fedések, autóbeállók, erkélyek,  
pergolák, valamint ablakok- és ajtók felületei).
Selyemfényű „egyfazekas“ rendszer, magasan áttetsző lazúrképével és a fa eredeti struktúráját 
visszaadva védi és nemesebbé teszi a felületeket.

Tulajdonságok  » Erősen tixotróp, gélszerű viszkozitás
 » Hosszú nyílt idő, megnövelt felhordási időtartalékkal
 » Gyors száradása két réteg felhordását teszi lehetővé egy napon belül
 » Kültéri filmvédelem algák és gombák ellen
 » UV inhibitorai hosszútávú UV védelmet biztosítanak
 » Félfedő fehér színárnyalata megbízhatóan szigetel a fából kioldódó barnulást  

okozó csersavakkal szemben
 » A felület struktúráját különlegesen jól megtartja

Kiadósság kb. 8-10 m²/liter

Fényesség 60°- 
os szögnél Selyemfényű

Száradási idő  
20°C / 60% rel. pár. Porszáraz 2 óra / Átfesthető 6 óra után

Kiszerelések 1,00 liter / 2,50 liter

Alapszinek 17 szín a  LUCITE® színkártya szerint 

MIX színválaszték RAL / NCS 

Munkaeszköz- 
ajánlás

Magas minőségű oldószeres lazúrecset

LUCITE®  555 VarioGel Termékinformációk



 » UV-védő pigmentjei és inhibitorai emelt UV-védelmet  
adnak, megakadályozzák a felület korai beszürkülését

 » Nedvességszabályozó, időjárásvédő membránja  
víztaszító, szürkülésre kevésbé hajlamos  
felületet biztosítanak

 » Algák- és gombák elleni integrált filmvédelme a felület 
tartósságát tovább növeli

Hosszú olajú kiváló minőségű alkidgyanta, mely  
tartóssan védi a kültéri fát. Selyemfényű felülete  
különösen a korlátozottan mérettartó-  
és mérettartó fafelületekre biztosít hatékony  
védelmet pl. homlokzatok, eresz aljak, kocsibeállók, 
erkélyek, pergolák, valamint ablakok és ajtók  
felületeire.

LUCITE® 
555 VarioGel
Mindenhol és mindíg  
készen áll!

A FA MEGŐRZI  
TERMÉSZETES  
SZÉPSÉGÉT

ZSELÉS KARAKTER KOMFORTOS  
FELHASZNÁLÁSSAL 

Hosszú nyílt ideje lehetővé teszi, hogy a  
nagyobb felületeken is átlapolás-csíkmentes  
bevonatot képezzünk.

Tixotróp „1-fazekas rendszer”, mely könnyen  
ecsetelhető és kényelmesen, lecseppenés nélkül  
alkalmazható fej feletti munkáknál is.

 »DEKORATÍV FAVÉDELEM
 » 17 színárnyalat: az áttetsző eredeti fa megjelenéstől  

a modern építészeti színekig
 » A fa természetes erezete és struktúrája,  

az átfestés után jól látható marad

FÉLIG FEDŐ SPECIÁLIS FEHÉR SZÍN      
 » Ragyogó fehér színárnyalat (1111 reinweiß) mely  

magas fehér pigmenttartalmának köszönhetően  
növeli a fa élettartamát

 » UV- védő inhibitorainak köszönhetően csökken az  
árnyékos területekre jellemző felületi besárgulás

 » Felfrissíti a régi, időjárásnak kitett  
felületeket megjelenését

LEGNAGYOBB HATÉKONYSÁG  
KORAI SZEZONKEZDETTEL.

 » Gyors száradása két réteg felhordására  
ad lehetőséget egy nap alatt

 » 6 óra száradás után átfesthető
 » Gazdaságos teljesítmény a 8-10 m2/l kiadóssággal
 » Kora tavasszal / ősszel, alacsonyabb hőmérsékleten  

is biztonsággal felhordható

Építészeti
színek

5449 taubenblau

6486 tannengrün

3180 schwedenrot

Természetes
színek

9101 steppe

9102 olive

9103 sandelholz

Klasszikus eredeti
fa színek

1111 reinweiß 8270 nussbaum

2335 pinie / kiefer 8320 teak

6570 eiche hell 8450 palisander

8170 walnuss 9995 ebenholz

7360 alpingrau

7365 volcanograu

7380 quarzgrau

Greywood
színek

Nyomdatechnikai okok miatt színeltérések lehetségesek. Pontos színválasztáshoz használja az eredeti anyaggal festett LUCITE® színkártyát.  
A fafajtától és a felhordott anyagmennyiségtől függően a szinek mélysége eltérő lehet. Mintafelület készítése ajánlott!

 »TOP MINŐSÉG

3-SZOROS VÉDELEM A SZÉL  
ÉS AZ ESŐ HATÁSAI ELLEN:
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