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Kültéri lazúr 

CETOL® WF 761
Passion for wood

Ecsetelhető lakk, mely filmréteget képez, selyem fényt adva a fa 
felületekhez. 
Zsalugáterek, pergolák, kerti bútorok ideális bevonata. 
Ajánljuk minden kültéri, korlátozottan mérettartó fa 
rendszerhez, nem igényel külön alapozást! 

Ecsetelhető kültéri lazúr, mely filmréteget képez, enyhe 
selyemfényt ad a felületeknek. Ajánljuk minden olyan, 
korlátozottan mérettartó fa rendszerhez, mely fokozottan ki 
van téve az időjárás hatásainak. Külön alapozást nem igényel!

Zsalugáterek, pergolák , kerti bútorok, 
faburkolatok védelméhez, - 
ecsetelhető alkalmazáshoz is!

Magyarországi forgalmazó 



A legtökéletesebb megoldás fa felületekhez
A kertben és a teraszokhoz a természetes fa a legjobb választás, jó érzést, természetes hangulatot 
sugároz.

A termék előnyei
•
•

Magas UV védelmet biztosít

•
Gyors száradás

•
•

Rugalmas alkalmazási lehetőségek

•

Nagyfokú átlátszóság

•

Nagyon jó tapadás

•
•

 Gyors   száradás: 
Önmaga alapozója

•
Számos árnyalattal színezhető
a Joinery Color Classics paletta színeivel

 Vízbázisú

CETOL® WF 761
Áttetsző, selyem matt 1K alapozó köztes és fedő réteg

Korlátozottan mérettartó fa szerkezetekhez. 

Felvitel: Ecsetes alkalmazás, szórással történő 
alkalmazás Airmix/Airless

Kiszerelés: 2.5 l / 10 l  

Jól ellenáll az időjárásnak

Megfelelőség: EN 71-3

 A Cetol WF 761 és a Cetol WF 771  termékekhez 
ajánljuk  a Cetol WV 880  BPD gombaölő anyagot. 
Ez a színtelen impregnáló mélyen behatol a fába és 
védelmet nyújt a kékülést és korhadást okozó 
gombákkal szemben.
-vizes bázisú
-mártással, locsolással, ecsettel és ecsetelőgéppel 
vihető fel a felületekre  

Fázistranszfer technológia a Sikkens Wood Coatings impregnáló 
alapbevonatokban
A fázistranszfer adaléknak köszönhetően a gombaölő szer a vizes fázisból 
(impregnáló alapozó) a szilárd fázisba (fa) hatol. 
Ott pedig kifejti hatását egészen a fa mélységéig.



Magyarországi forgalmazó 
https://ferme.hu/
2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4. 
E-mail: bia@ferme.hu
Tel.: (23) 530-531
Mob.: (30) 664-0062; (30) 901-3325 
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