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Hasznos információk faáruk vásárlása elött  

A fa, mint élő anyag, állandóan változik az idő múlásával és a környezeti tényezők 
hatására. Ez nem egy homogén anyag, mint például a műanyag, így vetemedésért, 

repedésért az illesztéseknél felelősséget nem tudunk vállalni. 
 

Kérjük vásárlás előtt vegyék ezt figyelembe illetve tekintsék meg az alábbi 
tájékoztatót a faanyagoknál előforduló jelenségekről, amik nem róhatók fel minőségi 

hibának.  

 
Gyantafolyás 

 
 

  

Tűlevelű faanyagokra jellemző. A fa természetes alkotó eleme a gyanta 
így ez a jelenség teljesen normális. Amennyiben szükséges, óvatosan 
kaparjuk le a gyantacseppeket, vagy távolítsuk el őket terpentinnel. 
  

  

Színeltérés 
 

Ez a faanyagok különböző nedvesség tartalmának  és struktúrájának 
következménye. Időjárás (nedvesség napsütés) hatására idővel 
kiegyenlítődnek. 
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Deformálodások-repedések: 
 
 

 
A fa a tömörségében rejlő különbség miatt sosem egyformán zsugorodik, illetve 
tágul. Ezért, illetve később a hőmérsékleti különbségek miatt látható repedések 
keletkezhetnek rajta. Azonban ezek nem befolyásolják a termékek konstruktív 
tulajdonságait, az oszlopok stabilitását. 
 
  

Gombák, és penészesedés: 

 

 
Erősebb, heteken át tartó felmelegedésekkor 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. 
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Foltosodás 

 
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. 

 

 

Érdes (szőrös) felület 
Csomók, ívesedések, bemaródások környékén fordul elő. Általában a fa gyalulási, 
marási irányára merőlegesen jelentkezik. Csiszolópapírral a felület egyenletessé 

tehető. 
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Tartósítás 

 
A luc-és az erdei fenyőből készült kerti fatermékek kezelés hiányában védtelenek a 
kártevőkkel és a rothadással szemben. Az olajok, festékek ezek ellen önmagukban 
nem nyújtanak kellő védelmet. Ezért az általunk forgalmazott kerti fatermékek 
legnagyobb része telített faanyagból készül. A termékeket vákuum alatt 
impregnálják, amely eljárás során nagy nyomáson sót préselnek a fába. Mindezt, 
krómmentes impregnálószerrel néhányszor megismételve, tartós védelmet 
biztosítanak a fának. Az így impregnált faanyag színe zöldes árnyalatú lesz. Azonban 
az erős UV sugarak ellen ez sem véd, ezért az impregnált faanyagot is érdemes 
jó minőségű, kültéri lazúrral kezelni. 
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