
  

SADOLIN BASE HP 
Favéd szer alapozó, biocid termék 
Matt, színtelen 
Kültéri felhasználásra  
 

Termékleírás és alkalmazás 
 

Alkidgyanta bázisú, vizes bázisú, kültéri impregnáló alapozó. Mélyen behatol a fa 
pórusaiba és hidat képez a fa és a falazúr filmje között, így fokozza a falazúr tapadását a 
felülethez. Védi a fát a farontó gombákkal, kék elszínez dést okozó gombákkal szemben. 
Lakossági, szakipari és ipari felhasználásra 
 
A 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó, talajjal és/vagy élovízzel közvetlenül nem 
érintkez  kültéri feny fa és keményfa felületek alapozására alkalmazható, pl. homlokzati 
ablakok, külso ajtók, faburkolatok, faereszek, kerítések, fészerek. Beltérben nem 
használható, kivéve homlokzati ablakok és külso ajtók kezelésére. A felsoroltakon kívül 
más kártevok ellen és más mennyiségben nem használható. Id járási igénybevételnek 
kitett fafelületeket Sadolin Base HP-vel végzett alapozás után színes kültéri, lazúrral kell 
átvonni,  a bevonat folyamatos utókezelésér l  gondoskodni kell.  
Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezeteinek valamint 
élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkez  faanyagok véd kezeléséhez.  A 
vízben él  szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt fát nem szabad vízi 
környezet (folyók, tavak, stb.) közvetlen közelében használni. 

Termékjellemz k Teljes védelmet nyújt a faanyagnak, mélyen behatol a fa pórusaiba, csökkenti a fa 
szívóképességét, és er síti a fa szerkezetét. Gátolja a száraz fa nedvesség hatására 
bekövetkez  duzzadását, vetemedését. 
  

Színválaszték 
 

Színtelen 
 

Kiszerelés 
 

 0,75L; 2,5L 

Felhordási mód Ecset, henger, mártás.   
Lakossági felhasználás: ecsettel, hengerrel. Foglalkozásszeru felhasználás: ecsettel, 
hengerrel és szórással.  
Ipari felhasználás (kizárólag automatizált, zárt rendszerben): bemerítéssel, 
locsolófestéssel, szórással. 

Min ségmeg rzési id  24 hónap  +5 és +25 C között. A lejárati id  és a gyártási szám a csomagoláson található. 
 

Névleges összetétel 
 

Köt anyagok 
Oldószer 
 Egyéb - biológiailag aktív hatóanyag  

ség,  g/cm³  
 

1,08 g/cm3 

Száradási id  
 

Száradási id : 20°C/65%  relatív páratartalom mellett: porszáraz 2-3 óra. átvonható: 24 
óra múlva, a fa porozitásától, a h mérséklett l és a légnedvességt l függ en. Alacsony 

mérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási id  meghosszabbodhat.  
Megjegyzés:  Az  átvonhatósági  id  függ  a  a  fa  fajtájától  és  a  festési  körülményekt l.  
Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. 
Keményfa  felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat. 
 

Bevonat tulajdonságai 
 

Nem képez bevonatot a fa felületén.  
 

Kiadósság Gyalult fánál: 8-10 m2/l/réteg. Durva, f részelt fánál: 4-6 m2/l/réteg.  

Hígítás Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.  
Ecset, henger tisztítása:  Vízzel és felületaktív anyaggal (mosó-tisztítószer/szappan). 
 

Használati útmutató 
 

A felület és a termék el készítése:  
A kezelend  felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés- és korhadásmentes legyen. 
A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát Sadolin Base HP impregnáló 
alapozóval telítésig alapozzuk. Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell 
Sadolin Base-zel újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet el zetesen le kell 



  

 
 

csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, 
mint új felületnél. 
Felhasznállás el tt alaposan keverjük fel. 
  

Felhordás: 
A Sadolin Base HP-t ecsettel hordjuk fel, szórópisztoly használata tilos. A Sadolin Base 
felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítani nem kell.   Ne használjuk +5°C 
alatt, t  napsütésben, nem kell en száraz fára (18% nedvességtartalom felett), festett 
vagy lakkozott felületre. 
 

Tárolás és szállítás +5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfényt l és sugárzó h l védett helyen. 
A termék csak az eredeti, szorosan lezárt és megfelel  jelöléssel ellátott edényben 
tárolható. A tároló helyiség megfelel en szell ztethet  és takarítható legyen! Gyerekek 
számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó! 
Felbontás után függ leges helyzetben tárolandó a szivárgás elkerülésének érdekében. 
FAGYVESZÉLYES! 
 

Biztonság  Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található 

Kiegészít  Információk 
 

A jelen technikai adatlapon szerepl  információk csak a biztonsági követelmények 
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék 

szaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemz ire.   
A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok 
szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felel sségét nem alapozza 
meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem 
tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények 
betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti 
céljától eltér  módon és az el írásoktól eltér  felhasználásból adódó károkért a 
gyártó nem felel s. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék 
feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - 
általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. 
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a 
harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap el zetes értesítés nélküli 
megváltoztatására.  
 
Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.  
Info vonal:  06 40 205 205  
E-mail:   info@sadolin.hu  
Cím:  Akzo Nobel Coatings Zrt.  
1134 Budapest Váci út 45C 
 

Aktualizálva  
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