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Capadecor®

DecoLasur Glänzend
Lazură lucioasă pe bază de dispersie, pentru interior

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

■ E.L.F. (fără emisii și fără solvenți)
■ Grad ridicat de transparență
■ Clasa 1 de rezistență la frecare umedă
■ Cu capacitate de difuzie
■ Rezistentă la soluții de dezinfectare pe bază de apă

Proprietăți

Liant

Ambalaj/Capacitate recipient 

Culoare

Grad de luciu

Dispersie sintetică conform DIN 55945. 

1.25 l, 2.5 l, 5 l

Depozitare

■ Densitate: cca. 1,00 g/cm3 Date tehnice

■ Capadecor DecoGrund
■ Pearl White
■ Switch Desert
■ Switch Lagoon

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

 +  + ○ – –

(–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Pentru finisaje decorative cu lazuri, ale suprafețelor interioare. Potrivit pentru suprafețe netede și
tencuieli. Poate fi folosit la interior ca tehnică decorativă, cât și pe tapete cu inserţie de aşchii din
lemn, pe tapete din fibră de sticlă, tapete FantasticFleece și pe MultiStruktur.

Lucios

La rece, dar ferit de îngheț.
Păstrați recipientele care au fost desigilate, închise ermetic.

Transparent 
Nuanțabilă în sistemul ColorExpress și cu coloranți manuali CaparolColor (fostul Alpinacolor).

■ Perlatec Gold/ Perlatec Silber
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Prelucrare

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Suporturi recomandate

Tipul de pregătire a suprafețelor depinde de tipul substratului și de starea acestuia. Prin urmare, se 
va ține cont de informațiile tehnice corespunzătoare.

Vopselele transparente sunt influențate în mod decisiv de culoarea, gradul de absorbție și natura 
substratului, grosimea stratului aplicat și gradul de diluție al lazurii.
Unealta folosită precum și tehnica particularizată de lucru a aplicatorului au o influență semnificativă 
asupra rezultatului obținut. Prin urmare, aplicarea de mostre este esențială.

Pregătirea suprafeței

Pentru aplicarea lazurii DecoLasur Glänzend, se pot folosi perii pentru zugravi, pensule, bureți 
naturali sau cârpe curate. Alegerea uneltei se face în funcție de tehnica de lazurare dorită.

Mod de aplicare

Strat intermediar:
Stratul intermediar în tehnicile de lazură, trebuie aplicat uniform și opac pe toată suprafața. Urmele 
de rolă și de suprapunere sunt vizibile chiar și după aplicarea lui DecoLasur. Ca și strat intermediar, 
potrivit atât pentru suprafețe netede cât și pentru suprafețe structurate, vă recomandăm Capadecor 
DecoGrund. Vopselele de dispersie mate pentru interior au o utilitate limitată datorită gradului de 
absorbție ridicat (risc de apariție a petelor de suprapunere). Prin urmare caracterul adecvat al 
vopselelor de emulsie trebuie testat în avans. Straturile intermediare din tehnicile cu lazuri, se vor 
prelucra întotdeauna cu o perie pentru a evita urmele vizibile de rolă. Suprafața pe care urmează a 
se aplica lazura, nu trebuie să prezinte culori de contrast și trebuie sa aibă o absorbție uniformă.
Strat final:
Aplicați 1-3 straturi cu DecoLasur Glänzend, nuanţat în ColorExpress sau cu coloranţii manuali 
CaparolColor.
Pentru obţinerea consistenţei potrivite aplicării, DecoLasur Glänzend se poate dilua cu max. 20% 
apă.

Aplicarea pe FantasticFleece:
Pentru aplicarea pe tapetele FantasticFleece, DecoLasur Glänzend trebuie diluat cu exact 15% apă, 
în vederea obţinerii consistenţei potrivite și a unui timp de aplicare suficient de lung (respectați fișa 
cu Informații tehnice aferentă produsului FantasticFleece). În ciuda folosirii lui DecoLasur Glänzend, 
luciul obținut după aplicarea primului strat pe FantasticFleece este slab, din cauza gradului de 
absorbție foarte ridicat al tapetului. În scopul obținerii unui grad de luciu mai ridicat, se poate reveni 
cu un al doilea și dacă este cazul și cu un al treilea strat de DecoLasur Glänzend - nenuanțat, aplicat 
conform descrierii anterioare.

Pentru aplicarea pe FantasticFleece, nuanțarea lazurii se face doar prin sistemul de colorare 
ColorExpress (conform paletarului CD FantasticFleece). Nu se vor folosi coloranți pentru nuanțare 
manuală. Se pot obține suprafețe cu aspect nobil prin adăugarea a 1% pana la 5% pigmenți de efect 
(vă rugăm consultați IT nr. 816). Acești pigmenți se amesteca bine pentru a obține un produs 
omogen.

Sistemul de acoperire

Cca. 80-200 ml/m2 pe strat. Consumul crește în funcție de gradul de absorbție și de structura 
stratului suportului. Aceste valori ale consumului sunt calculate cu aproximație. Consumul exact se 
determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Consumul pe FantasticFleece: cca. 140-180 ml/m2 pe strat. Consumul exact se determină prin 
aplicarea de probe la fața locului.

Consum

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Condiții de prelucrare

În funcție de tehnica de lazurare folosită, produsul se aplică ud-pe-ud, sau se va păstra un timp de 
uscare între straturi de până la 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului 
prelungesc timpul de uscare.

Uscarea/Timp de uscare

După utilizare, cu apă și eventual cu săpun.

Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Pentru a se evita 
obținerea unor urme evidente de rolă, atât stratul de grund cât și stratul intermediar trebuie aplicate/ 
finisate cu peria.

Curățarea uneltelor 

Notă

Recomandări
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu
mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți 
imediat cu apă din abundență. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. 
Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Conține: 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică 
a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 
8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
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Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Eliminare

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/L COV.

M-DF01

Rășină pe bază de acetat polivinilic, ceară parafinică, apă, aditivi, conservanţi (metil- / 
benzizotiazolinonă).

 Cod produs vopsele și lacuri 

Compoziţie

A se vedea Fișa cu date de Securitate.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se
găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Informații suplimentare 

Asistență tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport Tehnic

Informații tehnice Nr.570 · Ediție: Ianuarie 2017
Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 
compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. 
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 570 · DecoLasur Glänzend · Ediție: Ianuarie 2017

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanţă Bucureşti · Şos. Titulescu Nr. 119 · 011136 Bucureşti · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV




