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A védelem és szépség szimbiózisa

CETOL® WF 771
Passion for woodMost 

metál 
színekben 

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 kültéri fa szerkezetek extrém időjárási hatásoknak vannak kitéve, 
ezért speciális védelemre és kiemelt gondoskodásra van szükségük, 
hogy épek maradjanak, megőrizzék szépségüket, ne szürküljenek. 
Ezért fejlesztettünk ki egy speciális vízbázisú bevonatot az 
időjárásnak különösen kitett fa felületekhez. A Cetol WF 771 
megőrzi a fa felületének eredeti szépségét és természetes 
ragyogását.  
A matt, nem filmképző anyag  több védőmechanizmust ötvöz: 
vízgőz permeabilitás mellett nedvesség és UV sugárzás elleni 
védelmet is nyújt.  

Self-Stratifying® 
kötőanyag 

1. réteg

2. réteg

A termék előnyei
• Alapozó, köztes és fedő rétegként alkalmazható, csiszolás nélkül.
• Magas UV védelmet biztosít
• Gyors száradás
• Meggátolja  a fa elszürkülését
• Rugalmas alkalmazási lehetőségek
• Magas gőzáteresztő képesség
• Nagyon jó tapadás
• Csiszolás nélkül újrafesthető
•  Gyors   száradás: 

Naponta legfeljebb kétszer átkenhető.
• Számos árnyalattal színezhető

a Never Ending Impressions paletta színeivel
•  Kombinálható a WV 810 termékkel

amely metálfényt kölcsönöz a felületnek.

CETOL® WF 771
Matt, átlátszó, nem filmképző alapozó, köztes és fedő réteg
3 az 1 ben kivitelben.

Mérettartó, korlátozottan mérettartó fa szerkezetekhez. Puha és 
kemény fafajtákhoz, valamint kezelt faanyagokhoz.

Felvitel: Ecsetes alkalmazás, mártás, locsolás,
kefés és vákumos felhordás. 

Kiszerelés: 2.5 l / 10 l / 110 l

Védelem és szépség
• Deszkázatokhoz
•  Homlokzati burkolatokhoz és korlátokhoz
• Üvegházakhoz, kerti bútorokhoz, kerti kerítésekhez
• Fa rácsozatokhoz
• Tető elemekhez, és minden kültéri fa szerkezethez

Nagyon hatékony minden fafajtánál 
• Tűlevelűekhez: borovi fenyő, lucfenyő, vörösfenyő
• Trópusi fafajtákhoz: Ipe, Meranti, Bangkirai, Teak
• Keményfákhoz: pl.:tölgy
• Impregnált fafajtákhoz
•  Módosított fafajtákhoz, amilyen pl. az Accoya (nem deszkázathoz)

vagy hőkezelt faanyagokhoz



Így készítheti elő a faanyagot
Új faanyag
Távolítsa el a gyanta maradványait, és a fűrészelés esetleges nyomait. 
A vízszintes felületekhez használt faanyagot magasnyomású mosással 
szükséges tisztítani. A fűrészelési hibákat csiszolással javítsuk ki.

Friss fűrészárú
Frissen fűrészelt fa esetében a használat előtt szárítás szükséges. Impregnált 
fa esetében a bevonat felvitele előtt ellenőrizni kell a lehetséges maradék 
nedvességtartalmat. Tárolásnál a faelemek között megfelelő távolságot kell 
hagyni, hogy a deszkák között biztosítsuk a száradáshoz szükséges 
légáramlást. Nedves környezetben a fát le kell takarni. A zsíros 
szennyeződéseket, gyantamaradványokat és a fűrészelési hibák nyomait el 
kell távolítani. 

Előkezelt fa
Minden előkezelés esetében, mint a csiszolás, fehérítés nátrium 
trifoszfáttal, oxálsav kezelés, stb,- kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
faanyag szállítójával, hogy tájékozódjon a bevonat 
kompatilbilitásáról, illetve az egészségügyi és környezetvédelmi 
előírásokról. 

Korlátozott tartósságú fa
Az ilyen tipusú faanyagok esetében  (4 . és 5. tartóssági osztály)  a DIN EN 350 
szabványnak megfelelő impregnálást szükséges elvégezni. Pl.: európai 
vörösfenyő, Douglas fenyő, lucfenyő. Ezekhez a faanyagokhoz a CETOL WV 880 
bpd  impregnálót ajánljuk.

Extra bütüvédelem
A padlóburkolatok és a homlokzati burkolatok élettartama jelentősen növelhető megfeleő kezeléssel. A bütü 
különösen gyenge pontja a faanyagoknak, ahol mikrorepedések és duzzanatok keletkezhetnek a víz 
beszivárgása, majd kiszárádasa miatt. A Kodrin® WV 456 bütüzáró megakadályozza a nedvesség behatolását 
és az ebből fakadó károsodást. A vízbázisú, gyorsan száradó CETOL® WF 771 termékünket közvetlenül a sérült 
felületre hordjuk fel, az alapozó réteget követően.

1 réteg
CETOL® WF 771

bütüzáró 
Kodrin WV 456

4 óra száradás4 óra száradás



Így alkalmazzuk könnyen a CETOL® WF 771 bevonatot

Trópusi  fából készült teraszburkolat CETOL® WF 771 használatával teraszburkolat UV védelem nélkül

Készítsük elő a felületet  egyenletesen hordjuk fel a
CETOL® WF 771 terméket

Az első réteg  
felvitele után hagyjunk
4 óra száradási időt

második réteg 
CETOL® WF 771

Harmadik réteg 
CETOL® WF 771

 A második réteg
felvitele után 
hagyjunk 4 óra 
száradási időt

Kérjük, kerülje
• A direkt napsugárzást a CETOL® WF 771felvitelénél
• a nedves légköri viszonyokat
• a fa 18 % nál nagyobb nedvességtartalmát
• ne adagolja túl a felvitt anyagot, hogy elkerülje annak felgyűlését!

Teraszbútorok
A teljes száradás érdekében a teraszbútotok elemeit legalább hét nap száradás után szerelje 
össze. 

Helyes alkalmazás:
• CETOL® WF 771 használata esetén a felület hőmérséklete 15° és  25° C között legyen.
• A fa nedvességtartalma 12 -15 % között legyen.
• Az időjárásnak erősen kitett fafelület esetében a bevonat felvitele előtt csiszolás szükséges.
• Egyenletesen vigyük fel a CETOL® WF 771 bevonatot.
• A teljes felvitt bevonatmennyiséget hagyni kell beszívódni a felületbe.
• A bevonat felvitelét mindig a száliránynak megfeleően kell végezni.
• Hagyjuk teljesen megszáradni az alapozót a köztes réteg felvitele előtt.



Elő a színekkel!

Új: Metál hatás!

 A CETOL® védőrétegek védjegye a a fa védelmén túl a 
rendelkezésre álló lenyűgöző színválaszték.
Never Ending Impressions kollekciónk
 a tökéletesen áttetsző,ragyogó színek széles skáláját kínálja.  

A Never Ending Impressions kollekció színeinek  új dimenziót adhat
metál hatással, a WV 810 fémhatású pigmentekkel.

Élénk színeket lát? Igen, mi pedig a legjobb technológiát tettük mögé. Szigorú 
szabványaink alapján biztosítjuk az optimális időjárásállóságot, a könnyű 
felhasználást, és igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a hatékonyság és a 
minél alacsonyabb környezeti terhelés között.  Az eredmény egy vízbázisú 
záróréteg rendszer, amely megvédi a fát az extrém időjárási hatásoktól.

Merüljön el a színek világában!  A Never Ending Impressions színkollekció  
egyediséget, intenzitást, vagy harmoniát, kiegyensúlyozottságot sugalló 
színek széles skáláját kínálja. Az attraktív árnyalatok és különösen élénk, vagy 
épp ellenkezőleg, a visszafogott, termslzetes tónusok kínálatával
lehetőséget adunk arra, hogy szabadon engedhesse kreativitását.

Fémhatású fa: egy lenyűgöző, új trend. A természetes anyagon különleges 
hatást kelt a metálfény, amely többféle színű és mennyiségű pigmenttel 
variálható. A WV 810 pigment 10 kg-os kiszerelésben kapható. A hozzáadott 
pigment mennyisége nem haladhatja meg az 5%-ot. 

Fém hatású ásvány szürke, 
arany szatén és levendula 
színek a gyalult fára.

Divatos fém hatás frissen fűrészelt fára: CETOL WF 771 védőréteg  WV 810 pigmenttel kombinálva.
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.AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts 

in the proud craft of making paints and coatings, 
setting the standard in color and protection 
since 1792. Our world class portfolio of brands 
– including Dulux, International, Sikkens and
Interpon – is trusted by customers around the
globe. Headquartered in the Netherlands, we are 
active in over 150 countries and employ around
34,500 talented people who are passionate
about delivering the high-performance products
and services our customers expect.

For more information please visit 
www.akzonobel.com

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Germany
www.sikkens-wood-coatings.com

© 2019 Akzo Nobel N.V. 
All rights reserved.

www.akzonobel.com

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 




