
     

 

Tudnivalók a faanyagról    

 

A fa játszóterek alapanyaga sokféle lehet, napjainkban egyre divatosabb a 
szögletes formákkal rendelkező fenyő.  

Vállalkozásunk telített fenyő játszóterekkel foglalkozik.  

Minden faanyag egyedi, idővel a megfelelő kezelések ellenére is változások 
jelennek meg rajta. Ezek a változások a stabilitást nem befolyásolják.  

Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk arról adni, hogy melyek ezek.  

 

 
 

Méretváltozás 

A fa olyan anyag, mely a környezetének nedvességtartalmára, hőmérséklet- 
változásaira reagál. Erre a tulajdonságra összeszereléskor kifejezetten figyelni 
kell, a hibás összeszerelés miatti problémák nem adhatnak okot kifogásra.   Az 
anyag különböző tempóban és mértékben - vizet vesz fel (dagad) és vizet ad le 
(zsugorodik). Ez a folyamat akár 10%-os méretváltozást is jelenthet és a különböző 
részeken eltérő mértékű. A faanyag edényei hosszirányban helyezkednek el, 
nedvesség-tartalom változáskor emiatt a méretváltozás jellemzően az edényekre 
merőleges irányban következik be. Így a vágott végek kezelése kiemelten fontos, 
valamint az egymás mellé szerelt elemek közt minimum 3-4mm távolságot kell 
hagyni. A fa nedvességtartalmából idővel többet veszít, emiatt az illesztések ezáltal 
lazulnak, a játszótér elkezd mozogni. A csavaroknak ekkor után kell húzni.  

 

 

 

Színeltérés, elszíneződés 

Minden fának más a formája, sőt a színárnyalatuk és a méretük sem azonos. Az anyag 
színe továbbá függ a feldolgozás óta eltelt időtől és a száradása alatt őt ért 
hatásoktól is. Ezért a feldolgozott fánál a színárnyalat-beli különbségek teljesen 
normális jelenségek, melyek a napsütés hatására kiegyenlítődnek, és összeszerelés 
után már egyáltalán nem szembetűnőek. A fenyőfélék folyamatosan szürkülnek, 
ezt megfelelő fedőfestékkel lehet korrigálni.  
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Repedések 

A fa -  a szerkezetében rejlő különbség miatt -  sosem egyformán zsugorodik, illetve 
tágul. Ezért előfordulhatnak kisebb repedések rajta.     Méretre vágás után a fa 
érzékenyebben reagál a hőmérsékleti – és páratartalmi különbségekre, emiatt 
repedések keletkezhetnek olyan anyagon is, mely átvételkor ép volt. Repedések 
legfőképp hirtelen száradáskor jelennek meg, így anyagot tűző napon tárolni 
nem tanácsos. Összeszerelés előtti helytelen tárolás is repedéshez vezet. Ha 
a repedés - akár hosszban, akár mélységben - nem éri el az ¼-es mértéket, a 
stabilitásra semmilyen hatással nem lesz, minőségi kifogásra okot nem ad. 

 

 

 

Gyantatáska 

A megmunkálás és a raktározás során a fa még „dolgozik”, ezért a fenyőfánál 
előfordulhatnak gyantacseppek, folyások, melyek teljesen normális jelenségek. 
Amennyiben szükséges, óvatosan kaparjuk le a gyantacseppeket, vagy távolítsuk el őket 
alkoholos folteltávolítóval. A gyantafolyás 1-2 év alatt megszűnik.  

 

 

 

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 moshatóak. 

 

 

 

Sókicsapódás az impregnált fafelületeken 

A magas nyomáson impregnált 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, napsugárzás 
hatására idővel eltűnnek a felületről. 
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Egyéb jellemzők 

A görcsök a fa természetes, elkerülhetetlen részei, innen egykor ágak nőttek ki. A 
fa stabilitását nem befolyásolják. 

Az apró fekete foltok a fában egykor élt rovarok kimeneti nyílásai, mivel a 
megmunkálás során az általuk fogyasztott tápanyag eltűnik a fából. Az apró 
lyukak sem befolyásolják a stabilitást.  

 

A fa ellenségei a gombák, kártevők, a napsugárzás és a felszívódó nedvesség. 
Ha ezektől megvédi, játszóterét hosszú ideig gond nélkül használják gyermekei. 

Az élettartam növelése többféle módon, több lépcsőben történik, melyek 
a következőek: 

 

Impregnálás (telítés) 

A kerti fatermékek kezelés hiányában védtelenek az időjárás viszontagságai és a 
rothadással szemben. A megfelelő alapozók, olajok, festékek ezek ellen kellő 
védelmet nyújthatnak, de ipari eljárással sokkal mélyebb rétegeket is ér a szer. 
Maga a folyamat úgy zajlik, hogy a nagy nyomáson sót préselnek a fába. Mindezt, 
krómmentes (tehát egészségre nem káros) impregnálószerrel néhányszor 
megismételve, tartós védelmet biztosítanak a fának. Az így impregnált faanyag 
színe zöldes árnyalatú lesz.  

Az ipari eljárás 10 évre szóló védettséget ad a fának. 

 

Festés 

A napsugárzás (UV roncsoló hatása) ellen lazúrozással védhetjük meg a fát. A piacon 
nagyon sokféle festék létezik, a fa alapanyagától függően válasszon. (Impregnált 
anyag esetén ne fizessen azért többet, mert gombaölő is van a festékben. Viszont 
telítetlen anyagnál mindenképpen javasolt összetett kezelés, vagy termék alkalmazása.) A 
fa termékekre speciális faolajat/pácot, vagy a vizesbázisú festéket/lakkot alkalmazzon.  
Először 2 rétegben, majd évente felújítva. Minél hosszabb ideig van intenzív 
napsugárnak kitéve a fa, annál jobban sérül a festés, majd a festék védelme nélkül a 
fa is, így esetenként sűrűbb festés is kellhet. 

Telített faanyagot nem szükséges azonnal festeni, a telítetlen anyagot viszont igen.  

 

 

Védelem a felszívódó nedvesség ellen 

A játszótér élettartama rövidülhet, ha folyamatos nedvességet kap. A legtöbb 
nedvességet a vágott végeken tudja felszívni, így azok védelmére fokozottan 
érdemes odafigyelni, sőt több védelmet is javasolt egyszerre alkalmazni. 



 4    

 

 
-A játszótér lábait érdemes betonkockára tenni, és fokozottabb nedvességgel kitett 
helyeken műanyag kupakba állítani és szilikonnal tömíteni, vagy 
bitugéllel/alvázvédővel lefesteni az alját, valamint azt akár 10 cm magasságig 
felkenni. 

-Valamennyi vágott élet legalább 4x érdemes átitatni festékkel, vagy vízszigetelő 
anyaggal bekenni. (bitugél, alvázvédő) 

 

Kérjük a fenti javaslatokat, valamint a játszóterek leírásában található 
útmutatókat ismerve vegye tudomásul, hogy nem élhet panasszal, 

amennyiben: 

1. A hiba oka a fa nem megfelelő, vagy túl hosszú idejű tárolása összeszerelés 
előtt. 

2. A faanyag meg nem történt kezelése. 
3. A játszóteret nem az útmutatóban leírtaknak megfelelően telepítették. (Nem 

megfelelő, nem vízszintes terület, nem megfelelő méretű/mennyiségű csavar, 
helytelen faméretek...stb.) 

4. A játszótér elhelyezése miatt fokozott hatások érik a fát. (Állandóan/gyakran vizet 
szív fel, öntözőberendezés rendszeresen „locsolja” folyamatos UV 
sugárzásnak van kitéve 

5. A játszóteret nem rendeltetés-szerűen használják. (12 éves kor alatti 
gyermekek számára készül, a faszerkezet teherbírása 120 kg, valamint 
lakossági célú.) 

 

 


