
 

 

Litraje: 750 ml, 2,5 

Ltr 

 

UN LAC AȘA CUM ÎȚI DOREȘTI. DOAR CĂ ESTE MAI BUN! 

Stimați parteneri,  

Avem plăcerea să vă prezentăm gama noastră de lacuri universale Capacryl PU 

Satin/Gloss/Matt. 

Capacryl PU Satin / Gloss / Matt 

Capacryl PU sunt lacuri universale acrilice cu utilizare pe suport din lemn, PVC-Dur și metal la 

interior și exterior.  Marele avantaj al acestui sortiment de lacuri il reprezintă posibilitatea de 

nuanțare computerizată – care deschide drumul unor opțiuni de neegalat până acum în domeniul 

culorilor. Datorită liantului pe bază de dispersie optimizat - de ultimă generație acest lac universal 

atinge parametri de performanță de top. Se pot obține astfel, straturi de finisaje albe sau intens 

colorate, rezistente la zgăriere, cu stabilitate îndelungată a nuanțelor, dar și o prelucrabilitate de 

top. Pe bună dreptate – a rezultat un salt uriaș în tehnologia lacurilor pe bază de dispersie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietăți:  

- Prelucrare foarte ușoară 

- Miros redus 

- Suprafețele vopsite nu se lipesc între ele 

- Rezistență optimă la zgâriere 

- Rezistent la agenți de curățare casnici 

- Lavabilitate clasă 1 conform DIN EN 13300: 

 ( corespunde DIN 53778) 
 



 

 

Aplicare:  

 Suporturile vor fi pregătite în funcție de specificul lor: , lemn, plastic, metal.. 

 Se vor utiliza în mod obligatoriu grunduri adecvate fiecărei situații: Capacryl Haftprimer, 

Capacryl Holz-IsoGrund Sau Capalac AllGrund 

 Aplicarea se poate face manual cu pensula / rola sau mecanizat (airless). În caz de 

necesitate se poate dilua 5 – 15 % cu apă 

 În cazul unor prelucrări manuale pe suprafețe mari se va utiliza o rolă cu fir scurt de 

poliamidă iar ulterior se va reveni cu o rolă de burete sau pensulă de lacuri 

 Se vor respecta temperaturile optime de aplicare și timpul de uscare între straturi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alte avantaje:  

 Rezistență de top la lumină UV, stabilitate deosebită a culorilor 

 Cu difuzie activă 

 Acrilic – prin urmare ușor de prelucrat și pentru medii sănătoase 

 Poate fi aplicat pe jucării (standard DIN EN 71-3) 

 Nuanțabil într-o paletă extinsă de culori 

 


