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exterior 

10 nuanțe: Kiefer (pin), Palisander (palisandru), Nußbaum (nuc), Teak (tec), Eiche (stejar), Ebenholz 

(abanos), Weiß (alb), Walnuß (alună), Mahagoni (mahon), Farblos (incolor) 

Aqua Lasur 

 Lazură hibrid din gama Premium, aplicabilă în strat gros 

  Ecologică, din materii prime regenerabile  

  Caracter tixotrop (nu picură), cu formulă inovatoare  

    (24% ulei de in)  

  Pe bază de rășini alchidice și acrilat, diluabilă cu apă  

  Destinată pentru suprafețe de înaltă calitate  

  Protecție ridicață împotriva condițiilor atmosferice extreme: 

     intemperii, umiditate, UV 

 Lazură clasică pentru lemn, pe bază de rășini alchidice, 

diluabilă cu solvent  

 Hidrofobă 

 Ideală pentru protecția și nuanțarea lemnului la exterior 

(inclusiv pentru nuanțe deschise)  

 Nu se recomandă pentru elementele din lemn care se află 

în contact permanent cu solul sau cu apa 

 Grund de protecție a lemnului, incolor, pe bază de solvenți 

 Destinat pentru tratarea lemnului la exterior, fără contact cu solul 

 Efect de protecție împotriva putregaiului, albăstrelii și a ciupercilor 

ce distrug lemnul 

 Penetrează rapid lemnul și conferă protecție îndelungată 

Nuanța: Farblos (incolor)  

Holzschutz Grund 

Impragnier Lasur 

10 nuanțe: Kiefer (pin), Palisander (palisandru), Nußbaum (nuc), Teak (tec), Eiche (stejar), Ebenholz 

(abanos), Weiß (alb), Walnuß (alună), Mahagoni (mahon), Farblos (incolor)  

1. Noul program de lazuri CAPAROL  

      pentru protecţia şi întreţinerea lemnului 

Noutăți 2012 
Lazuri CAPAROL pentru lemn  
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Capadur  

UniversalLasur                                 

Capadur 

LasurGel 

Capacryl 

Holzschutz-Grund 

Capadur  

F7-LangzeitLasur 

Eticheta model "VECHI" Eticheta model "NOU" 

Noutăți 2012 
Lazuri CAPAROL pentru lemn  

2. Noul sistem de etichetare al lazurilor CAPADUR 

Capadur  

Parkett- und  

Siegellack 
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Capadur  

Aqua Lasur 

Universal 

Capadur  

SilverStyle 

Eticheta model "VECHI" Eticheta model "NOU" 

Capadur 

GreyWood 

Noutăți 2012 
Lazuri CAPAROL pentru lemn  

Capadur  

DecorLasur 

Capadur Color 

Wetterschutzfarbe                                 
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Departamentul Suport si Dezvoltare  

 

  Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522  

  Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit) 

  E-mail : tehnic@caparol.ro  

   www.caparol.ro  

IMPORTANT !   Vă rugăm să reţineţi !  

 Noul sistem de etichetare nu are nici o influenţă asupra  

      calității produselor !   Calitatea rămâne neschimbată ! 

 Aceasta standardizare este în curs de aplicare pentru toate 

      tipurile de produse și ambalaje.  

 Noul sistem de etichetare a intrat în producție din luna Mai 

2012 

  

 Produsele cu etichetele „VECHI" aflate în stocuri și depozite,  

      vor fi vândute până la lichidarea stocurilor vechi 

 Aprovizionarea cu produse având etichete „NOI" se va face  

      pe măsură ce produsele cu etichetele „VECHI" vor fi vândute 

      din stocurile existente în depozite. 

Noutăți 2012 
Lazuri CAPAROL pentru lemn  


