
FESTÉS, FELÜLETKEZELÉS TERMÉSZETES ANYAGOKKAL 
Mivel életünk nagy részét a négy fal között töltjük, otthonunk, 
munkahelyeink egészsége létfontosságú. Nem mindegy, mi-
lyen anyagokból építjük, rendezzük be, és védjük azok fel-
ületét. Ha valami szépet és maradandót szeretnénk alkotni, 
általában természetes anyagokat választunk. Védelmükre és 
szépítésükre legtöbbször mégis lakkot, műanyag festékeket 
használunk. Biztosan ez a jó megoldás? A szintetikus festé-
kek uralta mindennapjaikban sokan megfeledkeznek a régi 
egyszerű természetes anyagokról: a lenolajról, méhviaszról, 
karnaubaviaszról, melyek a festés, felületkezelés évszázado-
kon keresztül használt és bevált alapanyagai. Tartósságukat 
a kőkori barlangfestményektől a reneszánsz freskókig szám-
talan alkotás bizonyítja. A mai korszerű természetes felület-
kezelő anyagok gyártása e sok évszázados tudáson alapul, 
melyhez intenzív kutató- és fejlesztőmunka és sokéves gya-
korlati tapasztalat járult. E tudás, és a kiváló minőségű nyers-
anyagok korunk elvárásainak megfelelő, kifogástalan minő-
ségű termékek előállítását teszik lehetővé. A természetes 
anyagok újrafelfedezése nem letűnt korok nosztal-
giája, hanem a jövő! Az otthon és a ház körül előforduló 
bármilyen felületkezelési feladatra alkalmasak. Faházak, 
padlók, bútorok, lépcsők, kerámia és kőburkolatok, fa terasz-
ok, kerti bútorok, gyerekjátékok, vagy vakolt falak lélegző, 
páraáteresztő kezelésére is. Az esztétikán túl legfőbb 
előnyük, hogy egészséges lakóklímát biztosítanak. 

A SZELÍD KÉMIA ELVEI SZERINT 
Az igazi természetes festékek a „szelíd kémia” elvei sze-
rint készülnek. Egyszerű, átlátható eljárásokkal, felesleges 
környezetszennyezés és hulladékok nélkül. Elhasználódá-
suk után sem károsítják az egészséget és a környezetet: 
tökéletesen lebomlanak és beilleszkednek az anyagok ter-
mészetes körforgásába. A természetes anyagok rendkívül 
tartósak. Ugyanígy a természetes bevonatok is: csekély 
ápolással szinte korlátlan ideig megőrizhető frissességük, 
szépségük. A természetes felületkezelő anyagok adta be-
vonat az emberi bőrhöz hasonló: véd a szennyeződésektől, 
külső hatásoktól, ugyanakkor lehetővé teszi a fa lélegzését. 
Kültéri használatnál is megőrzi a fa szépségét, véd az időj-
árási viszontagságoktól, a nap égető sugaraitól és a ned-
vességtől. De nem csak vízálló, hanem páraáteresztő is. 
Ha egy bevonat sérül, a fa nedvességet szív magába. Ha 
ez a nedvesség nem tud eltávozni, mert a lakk, festék nem 

páraáteresztő, a bevonat megrepede-
zik, lepattog, alatta a fa beszürkül. A 
természetes felületkezelő anyagoknál 
az összetevők rugalmas tulajdonsága-
inak köszönhetően a bevonat együtt 
dolgozik, mozog a kezelt faanyaggal. 

Tapadása jobb, beszívódása mélyebb, nem válik rideggé, 
nem repedezik, elhasználódása egyenletes. A bevonat öre-
gedése a szín elhalványulásából, a fény fakulásából látható, 
állapota egyszerűen szemmel kísérhető, ami a felújítás, kar-
bantartás szükségességét is egyértelművé teszi: amikor a 
bevonat fakulni kezd, egyszerűen csak frissíteni kell. Aki 
ma faházat épít, fa padlót, tömörfa bútorokat választ nem 
szabad csodálatos felületét szintetikus lakkal, festékkel 
műanyaggá silányítania. Egy olyan csodálatos természetes 
anyagtól, mint a fa, idegen a műanyag bevonat. A lakk alatt 
a fa maga is kicsit műanyaggá válik, elveszti természe-
tes meleg fényét, bársonyos tapintását, légző-képességét.  

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Az olajozott, viaszolt felület akár örökéletű: a szakszerűen 
elkészített bevonat megfelelő ápolás, karbantartás mel-
lett szépségét nagyon sokáig megtartja. Soha nem kerül 
olyan állapotba, mint egy lakkozott felület, melyet csak 
úgy lehet felújítani, hogy a nyers fáig visszacsiszoljuk és 
újrakezeljük. Mivel az olajozott-viaszolt felület portaszító, 
selymes fényű a szennyeződések kevésbé feltűnőek rajta, 
a tisztántartással eleve kevesebb a gond. Természetes 
ápoló- és tisztítószerekkel eltüntethetők a szennyeződé-
sek, és mint egy testápoló, visszatáplálják a kiszáradt fel-
ület elveszett viasztartalmát. Tökéletesen illeszkednek 
a fához és természetes felületkezelési rendszereihez. 

EGÉSZSÉGES ÉS 
TERMÉSZETES OTTHON
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