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BEVONATELTÁVOLÍTÁS FA FELÜLETRŐL 

ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET 

Lakásfelújításba kezdesz elsőként, felméred a tennivalókat, mit kell kicserélni, mit kell 
felújítani. A lakásban sok helyen találsz mázolt, zománclakkozott felületet ajtót, ablakot. 
Ezekről, a felületekről el kell döntened melyik az amit, elég csak megcsiszolni és átfesteni, 
melyik az amit, fel kell újítani.  

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM - BEVONATOK 
TÖNKREMENETELI FOKOZATAI 

Esztétikai károsodások esetén a bevonat még sértetlenül megvédi az alapfelületet, csak 
esztétikai értékéből veszített. 

Esztétikai károsodások: 

- Mattulás: A fényes bevonatok a környezeti hatások miatt elveszítik fényességüket. 
- Sárgulás: rendszerint fehér színűre mázolt felületeken fellépő károsodás, a bevonat 

fehér színét elveszíti sárgás árnyalatúvá, válik. A festékbevonat öregedését jelzi, a 
sárgulási folyamat gyorsabban erősödik dohányfüstös, szennyezett légtérben. 

- Színváltás: Színes bevonatok bizonyos idő elteltével külső környezeti hatásra 
elszíneződnek, kifakulnak, vagy eltérnek az eredeti színüktől. 

- Ridegedés: A festékbevonat elveszíti rugalmasságát, könnyen megreped. 

Korróziós károsodásokról akkor beszélhetünk, ha a bevonat már teljes keresztmetszetében 
sérült. Nem képes megvédeni az alapfelületet a külső hatások ellen, mint például vízpára, UV 
sugárzás. 

Korróziós károsodások: 

- Krétásodás: a felület mattult, tapintásra fog. A festékbevonat kötőanyaga elgyengült 
már nem képes rögzíteni a pigmenteket az alapfelülethez. 

- Hólyagosodás: A festékbevonat rosszul tapad az alapfelülethez. A festékréteg és az 
alapfelület közé levegő vagy vízpára szorult. 
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- Repedezés: A festékbevonat teljes keresztmetszetében megrepedt. Rendszerint a 
ridegedés következménye, de okozhatja az alapfelület szerkezetének elmozdulása, 
külső hatások. 

 

 

- Leveles leválás, táskásodás: A bevonat leválik az alapfelületről. Nem megfelelő a 
tapadás az alapfelület és a festékbevonat között. 

 

Esztétikai károsodás esetén a festékbevonatot nem szükséges eltávolítani. A kisebb hibák 
javítása után átcsiszoljuk a felületet, majd alapos portalanítás után új fedőbevonatot 
hordunk fel. Korróziós károsodás esetén a tönkrement, károsodott bevonatot 
maradéktalanul el kell távolítani a felületről. 
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A BEVONAT-ELTÁVOLÍTÁS MÓDJAI FA ALAPFELÜLET ESETÉN: 

1. Csiszolás, kaparás:  

Kézi csiszolást, kaparást erősen károsodott tönkrement bevonat eltávolításánál célszerű 
alkalmazni. 

Eszközei: 

,  

 Kaparó spakli kép forrása: www.tooljo.hu/katalogus/614nagy.jpg 

 

rasketta 

 



MUNKAANYAG

BEVONATELTÁVOLÍTÁS FA FELÜLETRŐL 

 4

  

csiszolópapír vagy csiszolóvászon. 

2. Gépi csiszolás 

Csiszolásnál alkalmazható gépek: 

  

Sarokcsiszoló (flex) 

 

Csiszoló lap sarokcsiszolóhoz 
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Szalagcsiszoló 

 

  

Rezgő csiszoló 

A csiszolásos bevonat-eltávolítás alkalmazásánál jelentős porszennyeződés lép fel. Az 
eltávolított bevonat szemcséi lebegő porként szennyezik a levegőt és a környező tárgyakat. 
Ezért a munkaterületen tartózkodóknak pormaszkot, védőszemüveget kell viselni! 
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Pormaszk 

 

Védőszemüveg 

A munkaterületen található értéktárgyakat takarással kell védeni a porszennyezés ellen. 

3. Maratásos bevonat-eltávolítás: 

Maratásos bevonat-eltávolítás során a tönkrement, korróziósan károsodott bevonatot 
oldószeres kezeléssel felpuhítjuk, így könnyebben eltávolítható a felületről. Ezzel az 
eljárással a jól tapadó festékbevonatokat is el lehet távolítani. Az eljárás lényege, hogy a 
marószer elgyengíti a festék kötőanyagát, így az felhólyagosodik, felpuhul, könnyen 
lekaparható. 

Maratás kivitelezése: 

- Munkaterület előkészítése: 
 Megfelelő szellőztetés biztosítása a marószer gőzei miatt. 
 Padló és más burkolatok védelme takarással. 
 Munkadarabok előkészítése, vasalatok leszerelése, takarása. 

- Marószer felhordása: 
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 Marószer előkészítése: A marószerek közül legelterjedtebb a kromofág, 
felhasználás előtt alaposan fel kell rázni, hogy a párolgását fékező parafin 
elvegyüljön az oldószerrel! 

 A marószert ecsettel hordjuk fel a felületre, majd megvárjuk, míg pár perc 
alatt felpuhítja a festékbevonatot. 

 

 

 

 Felpuhult bevonat lekaparása: 
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 A felpuhult festékbevonatot kaparó spaklival, raskettával eltávolítjuk a 
felületről. 

- Utókezelés:  
 A felpuhult bevonat eltávolítása után a felületen maradnak még szennyező 

anyagok, mint például a marószer párolgását lassító parafin. Ezek a 
szennyeződések meggátolják az új bevonat megfelelő tapadását. A 
szennyeződéseket utókezelés során lemossuk denaturált szesszel vagy 
hígítóval. 

A maratás során alkalmazott legtöbb marószer mérgező, gyorsan párolog, tűzveszélyes, 
irritálja a bőrt. Ezért használjunk aktívszénszűrős maszkot, védőszemüveget zárt 
munkaruhát, gumikesztyűt, zárt cipőt! A munkaterületen dohányzás és nyílt láng használata 
tilos! Huzamosabb ideig tartó munkavégzés során gyakran tartsunk szünetet, tartózkodjunk 
friss levegőn! Tartósan végzett maratási munka során rendszeres orvosi vizsgálat szükséges 
az erős vegyszerek miatt. 
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Szuper kromofág festékeltávolítószer kép forrása: www.memo-
rex.ro/.../263_45ac05aa7ff8c.jpg 

 

PoliFag Max-5 festékeltávolító 

Biztonsági kupak 

Párólgás gátló anyag 

(parafin) 

Agresszív oldószer 
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aktívszénszűrős maszk képforrása: trinti.hu/.../legzesvedelem/tlv_5030_nagy.jpg 

 

gumikesztyű 

4. Égetéses bevonat-eltávolítás fa felületen. 

Az égetéses bevonat eltávolítás során a festékbevonatot addig hevítjük, amíg fel nem puhul. 
A felpuhult festékréteg spaklival, raskettával lekaparható.  

Az eljárás nem alkalmazható üvegezett nyílászáró szerkezeten, mert a magas hő hatására az 
üveg megrepedhet! Nem alkalmazható festékégetés magas gyantatartalmú fa felületen, mert 
a hő hatására a gyanta kiolvad.  

Függőleges felületen az égetést és a kaparást fentről lefelé haladva kell végezni, hogy a 
lehulló festékdarabok ne tudjanak a már tisztított felületre visszatapadni. A festékégetéses 
bevonat-eltávolítás során ügyelni kell, arra hogy a fa alapfelület ne égjen meg. 
Munkavédelmi szempontból körültekintően kell eljárni a munkaterületen, nem lehet tűz és 
robbanásveszélyes anyag. Égetés és kaparás művelete során védőkesztyűt kell viselni! 
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Védőkesztyű 

Égetéses bevonat-eltávolítás eszközei: 

Napjainkban legelterjedtebben alkalmazott bevonathevítő eszköz a hőlégfúvó.  

Biztonságosan alkalmazható fa felületen is. 

  

hőlégfúvó 

Hőlégfúvó alkalmazása: 

- Csatlakoztatjuk az elektromos hálózathoz 
- Elindítjuk a ventillátor, beállítjuk az égetési hőmérsékletet 
- Elvégezzük a festékbevonat égetését 
- Égetés után lecsökkentjük az égetés hőmérsékletét 
- A ventillátort csak a teljes kihűlés után kapcsoljuk ki 

 

Lehet még alkalmazni gázlámpát, illetve benzinlámpát, de a nyílt lánggal való hevítés 
károsíthatja az alapfelületet és veszélyesebb, mint a forró levegő. 
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Benzinlámpa részei  

Benzinlámpa használata: 

- Szabályzó szelep elzárása 
- Beömlőnyíláson keresztül feltöltjük a tartály 3/4-ét benzinnel 
- Lezárjuk a beömlőnyílást a pumpával 
- Felpumpáljuk a tartályt 
- Az őrlángtálcába benzint öntünk, meggyújtjuk 
- A szabályzószelepet nyitjuk óvatosan  
- Beállítjuk az égést kékes lángúra 
- Hevítjük a festékbevonatot 
- Ha csökken a benzinnyomás, pumpáljuk a tartályt 
- Munka végeztável kiengedjük a nyomást a tartályból  

A benzinlámpánál korszerűbb és biztonságosabb a gázlámpa. 

 

gázlámpa 

 kép forrása: www.lyonker.eu/.../forraszto/gazforr.JPG 

Fúvóka 

Őrláng tálca 

Beömlő nyílás, 
pumpa 

Benzintartály 

 

Szabályzó szelep 
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Gázlámpához alkalmazható gázpalack 

 kép forrása:www.campingshop.hu/adat/termek/foto_69.jpg 

Gázlámpa alkalmazása:  

- Gázlámpa betöltése, gyárilag előállított gázpalackkal 
- Gyújtás és gázszelep óvatos nyitása 
- Égés beállítása optimális kékes lángúra  
- Festékbevonat hevítése 
- Szelep elzárásával láng eloltása 

A festékégetéses bevonat eltávolítása során használt eszközök használati utasításait 
figyelmesen el kell olvasni és az abban foglaltakat szigorúan be kell tartani! Az égetéses 
munkák során fokozott tűzveszély áll fenn! A munkaterületen nem lehet éghető, gyúlékony 
anyagot tárolni (pl.: takarófólia, hígító)! 

TANULÁSIRÁNYÍTÓ 

- Mérd fel a környezetedben található mázolt felületek állapotát! 
- Keress példákat esztétikai és korróziós károsodásokra! 
- Gyűjts információkat az interneten vagy festékboltban festékmarószerekről! 
- http://www.nekkft.hu/polifag-max-8211;5-festekeltavolito-hu.html 
- Próbáljátok ki a tanműhelyben a különböző bevonat eltávolítási módszereket! 
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ÖNELLENŐRZÉS 

1. Magyarázd el mi a különbség a festékbevonat korróziós károsodása és esztétikai 
károsodása között! 

2. Sorold fel milyen esztétikai károsodásokat ismersz fel! 
3. Sorold fel milyen korróziós károsodásokat ismersz fel! 
4. Milyen károsodás esetén kell eltávolítani a teljes festékbevonatot, és felújítást 

végezni? 
5. Mely károsodás esetén lehet karbantartó mázolást végezni? 
6. Milyen festékbevonat eltávolítási módokat ismersz fa felületen? 
7. Milyen munka és balesetvédelmi szabályok vonatkoznak az egyes bevonat eltávolítási 

módszerek alkalmazására? 
8. Festékbevonat eltávolítása során milyen eszközöket, gépeket alkalmazhatsz? 
9. Az üvegezett nyílászárókról milyen bevonat eltávolítási módszerrel távolíthatod el a 

festékrétegeket? Indokold válaszodat! 

1. Esztétikai károsodások esetén a bevonat még sértetlenül megvédi az alapfelületet, csak esztétikai értékéből 

veszített. Korróziós károsodásokról akkor beszélhetünk, ha a bevonat már teljes keresztmetszetében sérült. Nem 

képes megvédeni az alapfelületet a külső hatások ellen, mint például vízpára, UV sugárzás. 

2. Mattulás, Sárgulás, Színváltás, Ridegedés 

3. Krétásodás, Hólyagosodás, Repedezés, Leveles leválás, táskásodás 

4. Korróziós károsodás esetén a tönkrement, károsodott bevonatot maradéktalanul el kell távolítani a felületről. 

5. Esztétikai károsodás esetén a festékbevonatot nem szükséges eltávolítani. A kisebb hibák javítása után 

átcsiszoljuk a felületet, majd alapos portalanítás után új fedőbevonatot hordunk fel. 

6. Csiszolás, kaparás, maratás, égetés 
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7. Csiszolásos, kaparásos bevonat eltávolítás esetén: Pormaszkot, védőszemüveget kell viselni. A 

munkaterületen található értéktárgyakat takarással kell védeni a porszennyezés ellen. Maratásos bevonat 

eltávolítás esetén: A maratás során alkalmazott legtöbb marószer mérgező, gyorsan párolog, tűzveszélyes, 

irritálja a bőrt. Ezért használjunk aktívszénszűrős maszkot, védőszemüveget zárt munkaruhát, gumikesztyűt, zárt 

cipőt! A munkaterületen dohányzás és nyílt láng használata tilos! Huzamosabb ideig tartó munkavégzés során 

gyakran tartsunk szünetet, tartózkodjunk friss levegőn! Tartósan végzett maratási munka során rendszeres orvosi 

vizsgálat szükséges az erős vegyszerek miatt. A festékégetéses bevonat eltávolítása során használt eszközök 

használati utasításait figyelmesen el kell olvasni és az abban foglaltakat szigorúan be kell tartani! Az égetéses 

munkák során fokozott tűzveszély áll fenn! A munkaterületen nem lehet éghető, gyúlékony anyagot tárolni (pl.: 

takarófólia, hígító)! 

8. Kaparóspakli rasketta csiszolópapír vagy csiszolóvászon sarokcsiszoló (flex), szalagcsiszoló, rezgő csiszoló, 

hőlégfúvó, benzinlámpa, gázlámpa. 

9. Üvegezett nyílászáróról csiszolással, maratással lehet eltávolítani a festékbevonatot, mert a festékégetésnél 

fellépő magas hőmérséklet az üvegfelületet megrepeszti. 
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IRODALOM: 

http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=1543 
http://www.dufahungaria.hu/t-09.htm 

http://www.schuller.eu/glob/pages/index.php?maininc=main-
productsite2.php&area=cat&cat=5 
http://www.dewalt.hu/powertools/productoverview/hierarchy/63/ 
http://www.dewalt.hu/powertools/productdetails/catno/DW340K/ 
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=1875 
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=1883 
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A(z) 0878-06 modul 007-es szakmai tankönyvi tartalomeleme 
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: 

 
A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése 
33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 
33 582 04 0100 21 01 Mázoló, lakkozó 

 
A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:  

40 óra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNKAANYAG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése” keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
 

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
1085 Budapest, Baross u. 52. 

Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063 
 

Felelős kiadó: 
Nagy László főigazgató
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