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Fakapuk felületkezelése 

 
A felületkezelés menete: 
 

1. Előkészítés 
1.1.A fakaput utolsóként beépíteni , minden vakolási és festési munka után, mivel a 
festék- cement- és mészfoltok csak nehezen vagy egyáltalán nem távolíthatók el.  
1.2.Biztosítani kell hogy a fa nedvességtartalma a 15%-ot ne haladja meg. 

 
2. Felületkezelés 

2.1.Mivel a faanyag nedvszívó képessége adott felületeken különböző , az első réteg 
felhordásakor  (sötét lazúroknál) használjunk színtelen alapozót, így elkerülhetjük a 
kapulap foltossá válását. 
2.2.Az első felületkezelő réteg után a kiemelkedett farostokat gyengéd csiszolással 
távolítsuk el. A farostok kiemelkedése lehet már a Hörmann gyári alapozás 
következménye is. 
2.3.Csak  vízbázisú páraáteresztő színezett vékony illetve vastaglazúrokat 
használjunk. Ne használjunk zárt felületet létrehozó lakkokat, amelyek az egyenletes 
nedvességcserét megakadályozzák. 
2.4.A felületkezelés mindig szimmetrikusan a külső és a belső felületen egyaránt 
elvégzendő. 
2.5.Ne használjunk sötét lazúrokat a közvetlen napsütésnek  kitett kapuknál.  
2.6.A garázs szellőzését biztosítani kell. Lehetőleg kerüljük a garázs fűtését. 
2.7.a felületkezelést szükség szerint a védőfunkció megtartása érdekében meg kell 
ismételni. 
 
Mindenképp kerülni kell a felület párazáró lakkozását, mert a nedvesség a 
lamella bordáinál, kazettáinál illetve a lamella-végeken bejuthat a kapuba, 
de nem tud akadálytalanul távozni. Ez a lamella deformálódását 
okozhatja! 

 
Ajánlott felületkezelő anyagok: 
Brillux Flachenlasur 620 

vagy 
 Sikkens Cetol  HLS (alapozás és köztes rétegek) + THB (fedőréteg) 

vagy 
 Sikkens Cetol  Novatech +Novatop 
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***FONTOS TUDNIVALÓ!*** 

 
Az LTH szekcionált fakapukat és a faborítású Berry billenő kapukat* a 
Hörmann alapozó lazúros kivitelben forgalmazza. Ez a bevonóréteg 
kizárólag a faanyag rovar és gombakártevőktől való védelmét szolgálja, a 
beépített kapu védelmére nem megfelelő. 
 Legkésőbb a beépítés után a felületkezelési utasítás figyelembevételével 
felületkezelni kell. Ennek célja a kapu élettartalmának növelése, 
tetszetőségének, tisztíthatóságának, ellenálló képességének fokozása.  
 
A fakapukon azoknak egyediséget adva minden esetben megjelennek a 
felhasznált fafaj jellemző jegyei. Ezek a kapun látható formában is 
jelentkeznek a felület színében rajzolatában, a rostszerkezet eltéréseiben, 
csomók, ággöcsök, gyantatáskák, ásványi csíkok formájában. Ezen jegyek 
teszik a kaput egyedivé az acél, alumínium illetve műanyag nyílászáróktól 
különbözővé. 
 
Amennyiben e fafaji jellemzők hibának minősülnek a felületkezelés során 
egy részük megszüntethető. 
A megmaradó kisebb esztétikai hibák reklamáció tárgyát nem képezhetik. 
 
 
 
*Kivétel a 915-ös motívumú faborítású Berry-kapu, amely felületkezelés 
nélküli faborítással kerül forgalomba. Ezt a kaputípust kicsomagolás után 
azonnal felületkezelni kell, károsodás nélküli tárolása is kizárólag száraz 
hűvös helyen lehetséges. 
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