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Capadur Wetterschutzfarbe NQG – Vopsea specială pentru
protecția și decorarea lemnului la exterior
Lemnul este un material deosebit de cerut, datorită efectului nobil pe care acesta îl
conferă construcțiilor. Dar trebuie protejat corespunzător împotriva umidității și
intemperiilor. Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG este soluția ideală pentru
aceasta, ieșind în evidență printr-o rezistență de top la intemperii, capacitate ridicată
de acoperire, varietate coloristică, rezistență la UV și în același timp beneficiază de
o protecție eficientă ”în film” contra algelor și fungilor lemnului – deci cu premise
ideale pentru o durabilitate de top.
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Domenii de utilizare:

Rezistență ridicată la intemperii
◼
Protecție în film contra algelor și ciupercilor
◼
Nuanțabilă într-o varietate mare de culori
Aderență pe toate tipurile de lemn, (tablă zincată
și PVC Dur cu un grund special – Capacryl Haftprimer)
Straturi de finisaj aplicabile pe lemn instabil dimensional
Prelucrare ușoară, miros redus la aplicare
Produs acrilic, diluabil cu apă
Acum și cu tehnologie NQG
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Toate tipurile din lemn la exterior
Jgheaburi și burlane din tablă zincată și PVC-Dur

Ambalaj: 0,75 și 2,5 l
Consum: cca. 150 ml / mp / strat
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Mod de aplicare:
Pregătire strat suport: Suportul trebuie să fie curat,
portant și fără substanțe care împiedică aderența.
Straturile vechi, exfoliate sau crăpate se vor îndepărta
complet.

Grund: Suporturile din lemn la exterior se vor
impregna cu produse pentru tratarea lemnului. Aceasta
va duce la creșterea considerabilă a durabilității
lemnului și a straturilor de finisaj. Se va utiliza produsul
Caparol HolzschutzGrund+. Impregnarea se va face
cu pensula sau prin imersie.

Atenție: în cazul utilizării unor nuanțe deschise există
riscul apariției petelor datorită substanțelor colorante
din lemn. În acest caz este necesară aplicarea unui
grund de izolare – Capacryl HolzIsogrund.

Strat intermediar/final: Materialul este pregătit pentru
aplicare. După omogenizare, se vor aplica minim două
straturi de Capadur Wetterschutzfarbe NQG. Aplicarea
se va face cu pensula sau rola.
A se consulta Fișa Tehnică Nr. 190.

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 ape labil gratuit 0800.800.600
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