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Caparol Aqua Lasur+ - noul produs de top din gama lazuri.
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă anunțăm extinderea gamei noastre de lazuri pentru lemn,
cu un produs nou, de înaltă calitate:

Caparol Aqua Lasur+
Lazură în strat gros pentru exterior, pe bază de rășină metacrilică, cu adaos de pigmenți, aditivi speciali
(agent de protecție anti-UV-inclusiv pe nuanțe deschise, cu antioxidanți) și biocizi, disponibilă în 13 nuanțe
atent selectate. Datorită formulei inovative, Caparol Aqua Lasur+ se recomandă pentru protecția și finisajul
elementelor din lemn cu stabilitate dimensională sau fără stabilitate dimensională la exterior.
Lazura asigură un finisaj în nuanțe cu aspect plăcut, care lasă să se întrevadă fibra lemnului și oferă în
același timp o protecție durabilă la intemperii: umiditate, raze UV, mucegai, albăstreala lemnului etc.
Caparol Aqua Lasur+ este remarcabilă și datorită efectului anti-blocking (elementele finisate nu se lipesc
între ele) - deci este aplicabilă inclusiv pe ferestre și uși. Nu în ultimul rând, lazura îmbină într-un mod
ideal, rezistența unui produs pe bază de solvent, cu avantajele unui produs ecologic (pe bază de apă),
modern, în ton cu trendul actual.
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Proprietăți:
- Ecologică;
- Lazură în strat gros;
- Straturi de finisaj cu durabilitate ridicată;
- Conține UV-blocker, cu antioxidanți (produsul conferă protecție
la UV – inclusiv pentru nuanțe deschise);
- Economică;
- Impregnează lemnul și nu se exfoliază;
- Ușor de aplicat și de renovat;

Tehnica de aplicare:
1. Pregătire și impregnare
Suportul din lemn se curăță, dacă este cazul, prin șlefuire de-a
lungul fibrelor lemnului. Suprafața de lemn nu trebuie să aibă praf,
grăsimi, rășină sau orice substanțe care împiedică aderența.
Lemnul se impregnează apoi cu grundul incolor de protecție Caparol Holzschutz Grund+ pentru o mai bună durabilitate a
finisajelor. Aplicarea se va face cu o pensulă din păr natural sau
mixt.

2. Stratul final/ finisare
Se aplică apoi pe direcția fibrelor lemnului două straturi de lazură.
În funcție de natura lemnului și de intensitatea nuanței dorite, se
mai poate aplica un strat suplimentar de lazură.

Paletar de culori Caparol Aqua Lasur +

- conține 13 nuanțe: Abanos, Palisandru, Merbau, Cireș, Tec,
Nuc, Mahon, Alună, Stejar, Pin, Natur, Verde și Alb.

Pentru mai multe detalii legate de produsele Caparol Aqua Lasur+ și Caparol Holzschutz Grund+ vă rugăm
să consultați fișele tehnice ale produselor disponibile pe pagina noastră de internet www.caparol.ro
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