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Lacuri poliuretan-alchidice diluabile cu apă, pentru interior și 
exterior; 
Aplicabile atât pe lemn stabil dimensional (uși, ferestre, etc.) 
grunduit în prealabil, cât şi pe suprafețe din metal sau PVC dur 
grunduite în prealabil; 
Rezistente la substanțe de curățare şi dezinfectare casnice; 
Asigură o acoperire bună a muchiilor; 
Grad de luciu: Lucios (PU-Alkyd Gloss) sau Mat-mătasos (PU-
Alkyd Satin) 

Consum:   100-120 ml / m2 
Ambalaj:    0,75 l; 1 l; 2,5 l 

Vopsele de top pentru lemn, diluabile cu apă  

Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss /  PU-Alkyd Satin 

Capacryl PU-Gloss /  PU-Satin 

Consum:   100-120 ml / m2 
Ambalaj:    0,75 l; 2,5 l 

Lacuri poliuretan-acrilice diluabile cu apă, pentru interior și 
exterior; 
Aplicabile pe lemn stabil dimensional grunduit în prealabil, cât şi 
pe suprafețe din metal sau PVC dur, grunduite în prealabil; 
Rezistente la substanțe de curățare şi dezinfectare casnice; 
Asigură o acoperire bună a muchiilor; 
Grad de luciu: Lucios (PU-Gloss) sau Mat-mătasos (PU-Satin); 
Ecologice, recomandate pentru jucării și mobilier pentru copii. 

Unelte pentru aplicarea manuală - Role și pensule 

Rolă din burete fin,  
cu margine rotunjită 
Ideală pentru uniformizarea  
și finisarea vopsirilor realizate  
cu rola din poliamidă. 

Rolă din poliamidă texturată (Nylon)  
Lungimea firului 5 -7 mm. Ideală pentru 
aplicarea rapidă și uniformă a materialului 

Pensule plate și rotunde din  
păr acrilic și natural, pentru 
lacuri diluabile cu apă 
Dimensiuni uzuale:  
20; 30; 40; 50; 60; 75; 100 mm 

Bandă de 
hârtie adezivă 

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESIONIȘTI  

CAPAROL vă oferă produse de top, care respectă Normele Europene privind conținutul de compuși organici 
volatili (COV) din compoziția vopselelor și lacurilor. 

Pentru grădinițe, școli, spitale, dar și în locuințe private sau clădiri de birouri, CAPAROL vă recomandă:  
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1. Se începe prin vopsirea feței plane 
interioare în benzi verticale de sus în 
jos, utilizând o rolă din poliamidă 
texturată (Nylon).  

3. Suprafața zonelor profilate se 
vopsește utilizând o pensulă rotundă.  
 
 

4. Pentru prevenirea uscării vopselei 
pe zona de înnădire, vopseaua se 
va aplica în strat mai gros. Surplusul 
din partea inferioară se va distribui 
uniform cu rola sau printr-o periere 
ușoară cu pensula. 

5. În cazul în care se vopsește pe 
contur, umplerea și uniformizarea 
zonei profilate se va face cu o pensulă 
rotundă (în imagine, pensula mărimea 
Nr. 8 ).  

6. Ramele de margine ale ușii și 
canturile se vopsesc cu rola Nylon.  
La final se uniformizează cu pensula 
plană. 
  

2. Apoi vopseaua se aplică în benzi 
orizontale de sus în jos, până la 
acoperirea completă a suprafeței. În 
final se obține o suprafață uniformă. 

Calitate de top cu produse Caparol ! 

Tehnologia de vopsire a ușilor profilate 
 cu lacuri pe bază de apă 
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