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Capadur AquaLasur+ produs de top din gama lazuri de lemn
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare un produs de excepție
din gama noastră de lazuri pentru lemn, un produs ecologic de înaltă
calitate.

Caparol Aqua Lasur+:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Produs acrilic, diluabil cu apă;
Lazură în strat mediu, pentru toate tipurile de lemn la exterior;
Elementele finisate nu se lipesc între ele;
Durabilitate ridicată a straturilor de finisaj la factorii de mediu;
Impregnează lemnul și nu se exfoliază;
Ușor de aplicat și de renovat.

Consum:

Ambalaj:

◼ Cca. 80-100 ml/m2/strat

◼ 0,750 ml, 2,5 l, 5 l
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Tehnica de aplicare:
Etapa 1
Pregătirea si impregnarea lemnului:
Lemnul se curăță, dacă este cazul, prin șlefuire de-a
lungul fibrelor lemnului. Suprafețele de lemn nu
trebuie să aibă praf, pete de rășină sau grăsime,
precum și orice alte substanțe care pot avea un efect
de reducere a aderenței. Pentru a se atinge o
durabilitate maximă, lemnul va trebui impregnat cu
grundul special de tratare a lemnului – Caparol
HolzschutzGrund+. Acesta se va aplica cu o pensulă
din fir de păr natural în cel puțin un strat, preferabil pe
toate fațetele lemnului.
Etapa 2:
Aplicarea stratului intermediar și final de lazură:
Se aplică pe direcția fibrelor lemnului cel puțin două
straturi de lazură.
În funcție de natura lemnului, dar și de intensitatea
nuanței dorite se mai poate aplica un strat suplimentar
de lazură.
.

• După 2 ore, se poate aplica al doilea strat de lazură.

Strat 2

• La aplicarea manuală se vor utiliza pensula din păr
natural sau mixt - opțional se poate utiliza rola din
burete pentru lacuri;

Strat 1

• Produsul trebuie amestecat corespunzător înainte
de utilizare;

Grund incolor de impregnare

Atenție:

• Produsul se livrează în 13 nuanțe standard.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro
cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.
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