
 

 

 

Avantaje:  

 Protecție eficientă la intemperii și UV 

 Aderență deosebită pe suport din lemn 

 Peliculă elastică, nu se exfoliază 

 Pentru lemn instabil dimensional  

 Stabilitate a culorilor în timp 

 Lazură acrilică, cu miros redus 

 Protecție în film 

 

 

Ambalaj: 750 ml, 2,5 L     

Consum: 80 – 110 ml / m² 

Grad de luciu: mat-mătăsos  

Culori standard: 13 culori natur 

  

 

 

 

Lazură acrilică PREMIUM 

Stimați parteneri,  

Lemnul și elementele din lemn la exterior necesită protejare și mentenanță indiferent de perioada din din an. 

În calitate de producători de lacuri și lazuri vă prezentăm lazura noastră premium pentru exterior: Caparol 

AquaLasur+.  

Fiind un produs pe bază acrilică, are miros redus la aplicare și este deosebit de ușor de prelucrat. Timpul de 

uscare și prelucrare optimizat, împreună cu rețeta inovatoare de ultimă generație fac din acest produs 

candidatul ideal pentru finisaje lazurate pe lemn și elemente din lemn la exterior. Produsul nu se exfoliază – 

are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă, oferind în același timp suprafețelor finisate un aspect 

nobil, plăcut în nuanțe de lemn natural. Produsul se remarcă și prin ”efectul antiblocking” – elementele 

finisate și uscate corespunzător, nu se vor lipi între ele. 

Lazură premium pentru protecția și decorarea lemnului la exterior 
Caparol AquaLasur+ 

 



 

 

 

 

 

 

Mod de aplicare: 

 Pregătire strat suport: Suportul din lemn se va pregăti 

corespunzător. Acesta trebuie să fie curat, uscat și 

portant fără substanțe care să împiedice aderența. La 

lucrările de renovare straturile vechi de finisaj se vor 

șlefui pentru a facilita o aderență și un aspect optim. 

 

 

 
 Grunduire/impregnare: Aceste produse se vor aplica 

manual, preferabil cu o pensulă din păr natural. Opțional 

lemnul se va impregna și trata cu 

Caparol HolzschutzGrund+. 

recomandă îndeosebi atunci când 

din lemn sau atunci când avem 

predispus la infestare. (Esențe 

dar nu numai). 

 

 

 
 Strat intermediar/final: Lemnul uscat se va aplica cu 2-3 

straturi de lazură, în funcție de capacitatea de absorbție a 

lemnului prelucrat. O atenție sporită se va acorda timpului 

de uscare între straturi și temperaturii din timpul 

prelucrării. A se evita aplicarea la temperaturi prea mici 

sau prea mari. Optim: (8 °C - 25 °C). 


