
NOU - Sigilant poliuretanic pentru zona de duș
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare un nou produs lansat în gama 
Caparol: 

PU-2K Sealer Satin/ Gloss
Caparol PU-2K Sealer Satin / Gloss este un sigilant poliuretanic, bi-component, special 
creat pentru zona de duș. Protejează suprafețele tratate de pătrunderea apei, umidității, 
prafului, dar și a substanțelor agresive (săruri și substanțe alcaline). Sigilează micro 
fisurile și asigură protecție împotriva zgârieturilor și a altor deteriorări ale suprafeței, 
nemodificând structura, nuanța sau luciul stratului decorativ protejat.

Proprietăți: 
- poate fi folosit pe pereți, tavane 
sau
pardoseli din ciment/ microciment 
- incolor
- permeabil la vapori de apă
- rezistent la substanțe alcaline și 
săruri
- rezistent la raze UV
- foarte ușor de aplicat
- nu schimbă culoarea și nici 
structura tehnicii decorative peste 
care este aplicat

Culoare: 
- incolor

Ambalaj: 
- 1 kg (A+B)

Consum: 
- 70 g (pe suprafețe netede)



Procedeul de aplicare:
Înainte de aplicarea produsului, asigurați-vă că suprafața-suport este perfect uscată 
și lipsită de praf. Nu e recomandă aplicarea sigilantului la o temperatură a suprafeței 
mai mică de +8˚C. La aplicarea peste vopsele sau soluții de impreganare vechi, se 
recomandă verificarea aderenței pe o suprafață mică deoarece materialele pot să nu 
fie compatibile.

În zona dușului, sigilantul trebuie aplicat în 2-3 
straturi uniforme, cu mișcări netede, folosind o 
pensulă sau o rolă pentru lacuri. Timpul 
necesar pentru uscarea fiecărui strat este de 
cel puțin 12 ore. Pe restul suprafețelor care nu 
sunt considerate ca fiind critice din punct de 
vedere al gradului mare de umiditate/ apă, 
sau uzură, 1 strat de sigilant este suficient 
pentru a oferi protecție.

Timpul de prelucrabilitate este de aprox. 30 de minute, în funcție de condițiile de la 
fața locului. A nu se aplica produsul după depășirea acestui timp!

Produse compatibile din gama 
de tehnici decorative/ creative 
Caparol:
• Arte Noblissima
• Arte Fino
• Arte Lasur
• Metallocryl Interior
• StuccoDecor Di Perla
• StuccoDecor Di Luce
• Stucco Eleganza
• Stucco Satinato
• MultiStruktur Fein/Mittle/Grob
• DecoLasur Glanzend/Matt
• Tehnica creativă “Kristall”
• Tehnica creativă “Sandstein”

Pentru detalii consultați fișa cu Informații tehnice nr. R85 (disponibilă www.caparol.ro)


