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A Remmers-cég kutatásainak középpontjában 

huszú évtizedek óta a következ ő  áh: hogyan 

akadályozzuk meg végérvényesen, hogy az 

ablakkeret sarokkötéseinél beszlvárogjon a 

dveség. Nyilvánvaló volt, hogy aki megtalálja a választ, 

az a hosszúélet ű  Íaablak feltalálója Is lesz egyben. Csak-nem 

lehetetlen feladatra váhlalkoztunk. tigvanis a ('apO/ott 

arokkötéseknél a szállrány a keresztlránnyal taIátzj. 

MlnI tudjuk, a kereszlirányú (butus) fa a finom Fakapll-

lárisokon keresztül víztartalmának töbszörösét képes 

felvenni a szálirányú fához képest, ami a problémáinkhoz 

- vezetett. Fia már egyszer enyvvel összeragasztottuk ő ket, 

ember nem fér hozzá. A higrikus duzzadásl éS zsugorodási 

folyamatok azonban Id ővel meglazítják a kötést és hejuthat 

a nedvesség. Ez ma már a múlté! E gyenge pontot 

végérvényesen és eredend ően sikerült kiiktatnunk a 

emmers INDIJIINE bevonatrendszerével, olyannyira, hogy 

folyamat el som kezd ődhet 

A FEIÜ[.ETKEZEL.ÉST 4 RÉTEGBEN VÉGEZZÜK! 
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A Remrners a legjobb min őség a hosszú élet ű  ablakok és ajtók szamara. Megvédi nyílaszárúit a káros 

mechanizmusoktól. Védelmet nyújt a farontó ('s a fát elszínez ő  gombák ellen szép felületet biztosít, 

foltok nélkül. 

1. FAANYAGSZILÁRDÍTÁS 

A kerosztirányban megniuiiktII 

felületek lezá,ásának els ő  lép-

cső foka, mely a teljes ragasztási 

felületre felkerül ( SW 900-as 

színtelen hibridbázisú vizes 

faanyagszllárditó)a sarokkötések 

összeépítése el ő tt. Az enyvezést 

követő  Finom csiszolás tükör-

simává teszi a felületet. 

2. ALAPOZÁS 

Óriási klhíást jelent számunkra 

az ajtók, ablakok gombák ellenI 

védettségének kialakítása. 

Egyúttal a tökéletes alapozás 

biztosítja az alapozást követ ő  
bevonatok szinárnyalatát, és a 

tapadáshidak képződését Is. 

3. ZÁRÓRÉTEG KÉPZÉSE ÉS 

TOLTESE 
A íznek a ía kereten való 

átjulását az lndullne Füller 

töitővel zárjuk le. A mártásos 

Illetve a locsoló eljárásnak 

köszönhetően, minden falcot, 

sarokkötést, páraelvezető  nyílást 

elérhetünk, és ezzel a réteg-

képző  lakkanyagokkal bevon-

hatunk. Egyúttal kitöltjük az 

olyan nyílt pálusú fafajták, 

mint p1. meranti pólusait Is. 

Ii nem csak esztétikailag 

fontos, hanem a záró réteg 

mögé nedvesedése miatt is, 

a nyitva maradt pólusoknak 

köszönhet ően. Ezen kívül a 

végső  bevonat el őtt minden 

fugarést Indullne Fugenschutz 

az Albon Fugenfüller 

készítményekkel zárunk le. 

4. ZÁRÓBEVONAT 

A végső  lakkozás Új fejiesztés ű  
lakkokkal történik. Ezek bubo-

rékmentes záró réteget képez-

nek, így később egy csepp víz 

sem tud behatoinl. Mindezidáig 

különböz ő  okokból a végső  
bevonatok légbuboréktartalmai 

jelentették a legnagyobb gondot. 

Most azonban az Új lnnovativ, 

Induline lakkokkal mindezek 

kizárhatók. 


