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Capadur DecorLasur
Stimați parteneri,
Caparol vă propune de această data o lazură extrem de performantă, ecologică, utilizabilă
atât la interior cât și la exterior, cu proprietăți deosebite în ceea ce privește aspectul conferit
elementelor finisate, dar și caracteristicile de aplicare extrem de facile. Caracterul ecologic,
prietenos în utilizare reiese și din faptul că acest produs este certificat în finisajul jucăriilor
pentru copii, al elementelor decorative la interior, etc.
Capadur DecorLasur este un produs care se utilizeaza preponderent la interior, totuși acesta
poate fi utilizat cu succes și la exterior dacă se adaugă 6% Caparol Fungizid pentru a avea
o protecție completă în film contra dăunătorilor precum: mucegaiul lemnului, albăstreala sau
putregaiul lemnului.

Proprietăți:
 Pe bază acrilică, diluabilă cu apă, caracter nepoluant;
 Pentru protecția și finisajul colorat al elementelor stabile și
instabile dimensional la interior și exterior;
 Elementele finisate nu se lipesc între ele;
 Timp de prelucrare suficient pentru o aplicare ușoară;
 La exterior se vor utiliza doar nuanțele medii sau închise;
 Poate fi aplicată pe jucăriile pentru copii, conform
certificării DIN EN 71-3;
 Nuanțabilă în sistem computerizat ColorExpress;

Consum:
 Cca. 80-100 ml/m2/strat

Ambalaj:
 0,750 ml, 2,5 l, 5 l
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Tehnica de aplicare:
Etapa 1
Pregătirea stratului suport
Stratul suport trebuie să fie rigid, curat și fără
substanțe de separare. Umiditatea lemnului nu trebuie
să depășească 15%.
Suprafața se grunduiește în prealabil conform
cerințelor. La interior elementele de lemn nu necesită
un tratament cu un grund de impregnare. La exterior,
este necesară o impregnare în prealabil cu Caparol
HolzschutzGrund+ sau cu Capacryl Holzschutz Grund.

Etapa 2
Grunduirea suprafeței (doar la exterior)
Se va face prin imersiune, sau prin aplicarea cu o
pensulă din păr natural sau de tip Orelmix.
Pentru o protejare conformă se vor aplica minim 100
ml/m² de grund. (Caparol HolzschutzGrund+ sau
Capacryl Holzschutz Grund).

Etapa 3
Aplicarea primului strat de Capadur DecorLasur
Capadur DecorLasur se poate aplica cu pensula sau
prin pulverizare.
În cazul aplicării mecanizate, produsul se va dilua cu
apă în funcție de necesități. La aplicarea manuală se
vor utiliza pensula din păr natural sau mixt.

Atenție:
Produsul trebuie
înainte de utilizare!

amestecat

corespunzător

După 6-8 ore, se poate aplica al doilea strat de lazură.
Produsul se livrează în 10 nuanțe standard de culori naturale.
În sistem ColorExpress se pot obține 89 nuanțe speciale din colecția 3D, precum și multe
nuanțe ale altor colecții .
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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