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CapaGeo: Calitate premium durabilă
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm introducerea noii game de produse pentru finisajul lemnului sub denumirea
CapaGeo. Este vorba despre produse de înaltă calitate, ecologice care utilizează într-o proporție de până la 60%
materii prime din resurse regenerabile. Ne referim mai exact la uleiuri naturale cu proprietăți tehnice de top. Gama
CapaGeo este o alternativă ecologică la produsele clasice, fiind în avangardă în ceea ce privește calitatea.
CapaGeo este răspunsul nostru la necesitatea de a aduce vopselele și natura în armonie.

UniversalLasurGeo

Nou

Regenerabil

Avantaje:








Înaltă protecție la UV datorită pigmenților de dioxid de titan
Efect de alunecare a apei: hidroperlare
Stabilitate în timp a culorilor
Lazură în strat mediu, nu crapă, nu se exfoliază
Rețetă inovatoare, pe bază de uleiuri naturale
Conținut ridicat de ulei de camelină
Pentru orice elemente din lemn la exterior

Culori standard:
Incolor, pin, stajar, nuc, palisandru, abanos.
Nuanțe suplimentare se pot obține în sistem de nuanțare
computerizat – ColorExpress.

Ambalaj: 750 ml, 2,5 ltr Consum: 80 – 150 ml / m²
Grad de luciu: mat-mătăsos până la mătăsos lucios
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Holz-ÖlGeo:
Avantaje:









ecologic
Ulei pentru lemn de înaltă calitate
Rezistență înaltă la raze UV
Prelucrare ușoară
Conținut ridicat de ulei de in
Pentru interior și exterior – inclusive mobilier de grădină
Tixotrop
Prelucrare ușoară

Culori standard: Teak, Bangkirai
Ambalaj: 750 ml, 2,5 ltr
Consum: 150 – 200 ml / m²
Grad de luciu: mat-mătăsos

1. Prima etapă de lucru:
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
optimă
2. A doua etapă de lucru:
Aceste produse se vor aplica manual, preferabil cu o pensulă din păr natural. Opțional lemnul se va impregna și
trata cu grundul Caparol HolzschutzGrund+. Această etapă se recomandă îndeosebi atunci când finisăm
elemente noi din lemn sau atunci când avem de-a face cu lemn predispus la infestare. (Esențe moi)
3. A treia etapă de lucru:
Lemnul uscat se va aplica cu 2-3 straturi de finisaj, 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).

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

DAW BENȚA România S.R.L. • Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș
Departamentul Suport și Dezvoltare • Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354
Tel. Verde: 0800 800 600 (apel gratuit) • E-mail: tehnic@caparol.ro • www.caparol.ro

Comunitatea profesioniștilor Caparol

