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Impregnált fenyőből készült gyalult, fózolt fűrészáru 
 
A termék anyaga: 
Észak-európai borovi vagy luc fenyő, magas nyomáson telítve gomba és rovarkár elleni 
védőszerrel. 
 
A termék rendeltetése: 
Az impregnált fenyő fűrészáru vastagságtól függően alkalmas különböző kerti építmények 
építésére (támfal, kerítés, ágyásszegély és különböző kerti eszközök, játékok). 
 
A termék kezelése: 
A luc-és az erdei fenyőből készült kerti fatermékek kezelés hiányában védtelenek a 
kártevőkkel és a rothadással szemben. Ezért az általunk forgalmazott kerti fatermékek telített 
faanyagból készülnek. A termékeket vákuum alatt impregnálják, amely eljárás során nagy 
nyomáson sót préselnek a fába. Az így impregnált faanyag színe zöldes árnyalatú lesz. 
Azonban az UV sugarak ellen ez sem véd, ezért az impregnált faanyagot is érdemesjó 
minőségű, kültéri vékonylazúrral kezelni. Alapozó használata nem szükséges. A földbe eső 
részt ajánlott korhadásgátló fóliával, vagy más korhadásgátlóval bevonni a hosszabb 
éltettartam érdekében. 
 
Figyelmeztetések: 
A termék kültéri használatra alkalmas. A csapadéknak, közvetlen napfénynek és/vagy erős 
szélterhelésnek kitett helyen való telepítés csökkenti a termék élettartamát. Ügyeljen a 
megfelelő rögzítésre! Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék a természetes adottságaiból 
fakadóan UV sugárzás hatására megfelelő felületkezelés hiányában megszürkül. 
Az impregnált faanyagot ne égesse el és ne dobja a háztartási hulladék közé, mert mérgező 
anyagok szabadulhatnak fel. 
 

Fontos tudnivalók: 
Az alábbiakban a tipikus "fa jelenségeket" részletezzük, amik a Woodwork Hungary Kft. által 
forgalmazott impregnált fenyő faanyagokat is érinthetik esetenként: 

 
 
Gyantafolyás: 
A fenyőből készült termékeknél még a megmunkálás és 
beépítés után is előfordulhatnak gyantacseppek, folyások, 
melyek teljesen normális jelenségek. Amennyiben szükséges, 
óvatosan kaparjuk le a gyantacseppeket, vagy távolítsuk el 
őket terpentinnel. 
 
 
 
Színeltérés: 
Minden fának más a formája, sőt a színárnyalatuk és a 
méretük sem azonos. Ezért a feldolgozott fánál a szín 
árnyalatbeli különbségek teljesen normális jelenségek, 
melyek a napsütés hatására általában kiegyenlítődnek. 
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Repedések: 
A fa a tömörségében rejlő különbség miatt sosem egyformán 
zsugorodik, illetve tágul. Ezért, illetve később a hőmérséklet 
és páratartalom változások miatt látható repedések 
keletkezhetnek rajta. Azonban ezek nem befolyásolják a 
termékek konstruktív tulajdonságait, az oszlopok 
stabilitását. 
 
 
Gombák, és penészesedés: 
Erősebb, heteken át tartó felmelegedéskor előfordulhat, 
hogy a fa felületén kékes-szürkés színeltérések, foltok 
jelennek meg. Ezek, a levegőben megtalálható 
penészgombák által okozott elváltozások csak felületi 
jellegűek, a fa szerkezetét és szilárdságát nem befolyásolják. 
Az így keletkezett foltok gyakran az időjárás változásával 
maguktól is eltűnnek, de le is moshatók. 
 

 
Sókicsapódás az impregnált fafelületeken: 
A magas nyomáson impregnál faanyag hajlamos rá, hogy az 
impregnáláskor használt tartósító sók a fa természetes 
gyantatartalmával a faanyag felületén foltokat, illetve 
sókicsapódásokat okozzanak. Azonban ezek az elváltozások 
csupán felületi jellegűek, a fa szerkezetét és szilárdságát nem 
befolyásolják. 
 

http://www.ronkfavilag.hu/
mailto:iroda@ronkfavilag.hu

