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FAANYAGVÉDELEM A HÁZ KÖRÜL  
…HOGY TOVÁBB ÉLJEN A FA  

Minden ház körül elıfordul kisebb vagy nagyobb mennyiségben faanyag, részben mint építıanyag, 
másrészt berendezési tárgyak, kerti bútorok stb. formájában. Ezeknek a védelme a különbözı 

károsodásokkal szemben nagyon fontos, mert ennek elmulasztása esetén a fáradtságos munkával 
létrehozott értékeink rövid idı elteltével hihetetlen mértékő károsodást szenvedhetnek el. 

Milyen kártev ıkkel kell számolnunk?  
A legfontosabb tényezık: az idıjárás (UV-sugárzás, csapadék), gombák, rovarok  és a 
tőz. Védekezhetünk mechanikai módszerekkel, másrészt különbözı kémiai faanyagvédı 
szerek alkalmazásával, illetve a kettı kombinációjával. 

Kémiai faanyagvédelem  
Megkülönböztetünk az oldószer alapján vizes ill. oldószeres festékeket, ezen belül 
lazúrozó festékeket, melyek adnak ugyan színt a fának, de a fastruktúra látható marad. 

Oldószeres: Xyladecor lazúrfesték, Paramatt lazúrfesték, Tikkurila lazúrok, Lignoprot 
megelızı faanyagvédıszer, Budalakk Dekor F a i m p r e g n á l ó , Xylaprotect 

alap, Valtti Color lazúr stb. 

Vizes hígítású: Consolan idıjárás álló lazúr, Consolan idıjárás álló festék, Neptun-Aqua, 
Valtti Akvacolor, Lignolit, Neptun fedıfesték, Valtti Color Opaque, Xylaprotect 
Top, Paramatt Akvacolor stb. 

Pentalakk Protect Kft. 
� 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8. 
� (06-34) 310-219, (06-34) 317-601 



 

 

Feladatleírás 
 
Kedves Versenyzı szellemő játékosunk! 
 
Az állományt a következı helyen találod: P:\TANFOLY\ECDL-2010\FAANYAG.DOC . 
A szöveg bizonyos részeit neked kell begépelni, illetve kitörölni és figyelj hol kell enter, hol pedig 
csak sortörés! 
A munkád során mentsél sőrőn, dolgozz az U:\ egységedre.  
 
Formázás 
 
1. Oldalbeállítás: A4, álló, margók: a bal és a jobb oldalon 2 cm, fent és lent 2,5 cm. 
2. Betőtípus: Times New Roman és Arial (fıcím és az aláhúzott bekezdés címek); A dılt, 
vastagított, aláhúzott a mintán látszik! 
3. Betőméret: 

• fıcím  16 pt 
• a Kft. Címe (dokumentum végén)  10 pt 
• a többi  12 pt. 
• élıfej, élıláb 10 pt – a lap alján és tetején látható szövegek 

4. Speciális karakterek: a Kft. címében a boríték és a telefon (Wingdings a beszúrás/szimbólumok 
között). 
5. Bekezdések: 

• térközök: a fıcím után - 18 pt, a bekezdések után - 12 pt ,  
a Terméknév… elıtt - 6 pt, a Pentalakk elıtt - 36 pt. 

• elsı sorok, bekezdés margók: Milyen kártev ıkkel   és a Kémiai    kezdető 
bekezdésekben 1,5 cm-rel kijjeb van az elsı sor. Az utánuk következı két bekezdésben 
szintén ez van, de ott a bekezdések bal margóját is igazítani kell (lásd minta!! Segítség – 1,5 cm) 

6. A sortávolság szimpla. 
 
 
Eredményes és sikeres munkát kívánok, 
 

Baloo 


