CAPAROL

Club

info tehnic
Nr. 1 / 28.03.2018

Capadur Greywood – pentru finisaje de efect pe lemn
Stimați parteneri,
Capadur Greywood este o lazură în tonuri speciale ”de efect” pentru protecția și finisajul
lemnului la exterior. Acest produs, vine în întâmpinarea celor care își doresc suprafețe finisate
în nuanțe nobile de gri. Se va obține astfel, acel aspect de lemn îmbătrânit natural, cu
suprafețe uniform colorate, a căror efect vizual este posibil doar după ani de zile de expunere
în condiții naturale, iar asta – doar în condiții optime de mediu.

Astfel zonele care se recomandă în mod special a se aplica cu acest tip de produs vor fi:
fațadele din lemn, gardurile, balcoanele, ramele de ferestre, porți, uși, etc.

Proprietăți:









Nuanțe nobile de gri obținute prin pigmentare
perlată.
Excelentă protecție la UV datorită pigmenților
speciali de reflexie.
Cu protecție în film contra dăunătorilor lemnului.
Lazură în strat subțire cu excelente caracteristici
renovare.
Pe bază de apă (ecologic).
Elementele finisate nu se lipesc între ele.
Cu emisii reduse de COV (miros redus).
Cu efect de inhibare a picurării.
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Consum: 70 – 100 ml / mp
Ambalaj: 0,750 ml, 5 l
Densitate: 1,0 g/cmᶟ
Grad de luciu: mat - mătăsos

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.
Etapa 2:
Aplicarea materialului se va face cu pensula sau rola din
poliamidă cu păr scurt. Ulterior se va reveni cu pensula
pentru un aspect mai uniform (în cazul prelucrării cu rola)
Se vor aplica minim 2 straturi de Capadur Greywood.

Produsul trebuie amestecat corespunzător înainte
de utilizare!
După 4 ore, se poate aplica al doilea strat de lazură.
Capadur Greywood se poate nuanța în sistem
ColorExpress în nuanțe standard de gri și maro.
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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