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Capadur DecorLasur
Lazură pentru lemn fără elemente active, diluabilă cu apă,
ecologică, destinată suprafețelor interioare sau exterioare.
Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Liant
Ambalaj/Capacitate recipient

Culoare

Pentru colorarea și protecția elementelor de construcție din lemn cu stabilitate
dimensională ridicată cum ar fi ușile și ferestrele cât și elementele cu o stabilitate
dimensională mai redusă cum ar fi cele din scândură, obloane de ferestre, porți, grinzi etc,
din exterior sau interior. La exterior se folosește în combinație cu Caparol-Fungizid
Diluabil cu apă.
Ecologic
După uscare, elementele aplicate nu se lipesc
Elastic
Capacitate mare de difuzie
Cu aplicaţie în fabricarea jucăriilor pentru copii, conform DIN 71-3.
Dispersie poliuretan-acrilică.
Ambalaj culori standard:
375 ml: Incolor
750 ml: Pin, Stejar deschis, Alună, Nuc, Palisandru, Tec, Mahon, Ananos, Incolor
2,5 litri: toate culorile standard
5 litri: Alb, Incolor
Culori standard:
Incolor, Pin, Abanos, Stejar deschis, Mahon, Nuc, Palisandru, Tec, Alună, Alb
Se pot realiza cu stațiile Color-Express (Capamix și Capalac mix) cât și în alte 89 nuanțe
speciale ale colecției 3D conform paletarelor de culori cât și în alte nuanțe ale altor colecții.
Unele nuanțe sunt aplicabile doar în exterior. Informații suplimentare găsiți prin intermediul
stațiilor ColorExpress.
Capadur Decorlasur incolor în mediul exterior se utilizează doar ca strat de grund sub o
lazură colorata sau ca strat acoperitor pe lazuri închise la culoare, deoarece altfel nu este
realizată o protecție suficienta contra razelor ultraviolete. A nu se utiliza lazura incolora în
spatiile exterioare supuse acțiunii intemperiilor.

Grad de luciu

Depozitare
Date tehnice

Luciu mătăsos.
Diferă în funcție de suprafața pe care se aplică.
Cutia originală, închisă se poate depozita pt. cca. 1 an.
3

Densitate:
cca. 1,05 g/cm
Conținut de materii solide: cca. 35%

Informații tehnice Nr.187
Prelucrare
Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Interior 1
Interior 2
Interior 3
Exterior 1
Exterior 2
+
+
+
+
+
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat
Elemente de construcție din lemn cu stabilitate dimensională bună sau restrânsă.
Suprafața suport trebuie să fie curată, cu capacitate portanta și lipsită de substanțe de
separare.
Umiditatea lemnului nu poate depăși în medie în domeniul exterior 13% în cazul lemnului
de foioase și 15% lemnului de rășinoase. Trebuie respectate măsurile de protecție a
lemnului. Acestea constituie baza unei protecții a lemnului prin acoperiri speciale.
Elemente de construcție din lemn, noi:
Se îndepărtează asperitățile, se curăță, se rindeluiește în direcția fibrelor lemnoase.
Se îndepărtează eventualele urme de rășină.
Se aplică un strat de Capacryl Holzschutz-Grund pe suprafețele aflate la exterior.
Lemn vechi, netratat și nefinisat:
Lemnul deteriorat, nerezistent se șlefuiește sau se rindeluiește până la stratul “sănătos”
gata de aplicare, după care se grunduiește cu Capacryl Holzschutz-Grund pe suprafețele
aflate la exterior.
Lemn finisat, vopsit:
Se îndepărtează straturile vechi de vopsea pana la stratul de lemn. La exterior, se
grunduiește cu Capacryl Holzschutz-Grund.
Se rindeluiesc straturile vechi de vopsea, se curăță și se verifica compatibilitatea cu
Capadur Decorlasur.
Suprafețe exterioare atacate de ciuperci, mucegai și alge (prevenire):
Suprafețele suport se pregătesc în prealabil (menționat mai sus).
Se adaugă 6% Caparol-Fungizid în Capadur DecorLasur, după care se amestecă până la
omogenizare. A se citi fișa tehnică a produsului Caparol Fungizid.
Suprafețe exterioare atacate de ciuperci, mucegai și alge:
Suprafețele atacate de ciuperci, mucegai sau alge, se spală și se curăță bine cu Capatox.
Se adaugă 6% Caparol-Fungizid în Capadur DecorLasur, după care se amestecă până la
omogenizare. A se citi fișele tehnice a produselor Caparol Fungizid și Capatox.

Pregătirea materialului

Se amestecă bine Capadur Decorlasur înainte de aplicare. Capadur Decorlasur poate fi
aplicat cu pensula sau pulverizat. În cazul pulverizării se diluează cu apă, în funcție
de necesități.
Atentie! A nu se aplica Capadur DecorLasur în amestec cu Caparol Fungizid prin
pulverizare.

Mod de aplicare
Indicații pentru aplicarea prin pulverizare:
Presiunea de
pulverizare
/aplicare
Airless
Airmix/Aircoat

Presiunea aerului

160-180 bari
60-90 bari

Duza

0,23 - 0,28 mm=0,009 - 0,011 inch
1 - 2,5 bari

Finecoat
Presiune maximă/Pistol cu flux
de curgere

Diluare

2 - 4 bari

Max.5%

0,23 - 0,28 mm=0,009 - 0,011 inch

10-25%

1,3 - 1,8 mm (3-4)

10-25%

1,5 mm
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Mod de aplicare
Sisteme Capadur pentru acoperirea elementelor din lemn din exterior sau interior:

Exterior

1)

Interior

Elemente de construcție din lemn cu stabilitate
dimensională și stabilitate dimensională limitată
Strat de grund

Capacryl Holzschutz-Grund

Capadur DecorLasur

Strat intermediar

2 x Capadur DecorLasur

În general nu e cazul

Strat final

Capadur DecorLasur

Capadur DecorLasur

1).Pentru o protecție optimă contra razelor ultraviolete trebuie lazurat 3x

Consum

Temperatura minimă de lucru
Timp de uscare

strat ‘colorat’.

Pentru aplicarea cu pensula pe suprafețe netede:
80-100 ml/m2
Pentru aplicarea prin pulverizare pe suprafețe de lemn absorbant:
200 – 250 ml/m2.
o

+8 C pentru material, suport și aer
0

La o temperatura de 20 C și 65% umiditate a aerului se usucă la suprafață după aproximativ
20-30 minute, uscat la atingere după 2-3 ore și uscat complet , gata pentru o nouă aplicare
După 6-8 ore.

Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Dispoziții
Dezafectare
Valori-limită admise de UE pentru
conţinutul COV
Cod produs Vopsele si lacuri
Declarație de substanțe la data
publicării
Alte informații
Asistență tehnică

Suport Tehnic

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipienții trebuie păstrați bine închiși într-un loc bine aerisit.
A se feri de surse de incendiu, a nu se fuma în apropiere. A nu se inhala vaporii formați.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. A se purta masca de protecție în cazul unei aerisiri
insuficiente. A se utiliza doar in spații bine aerisite. A se evita contactul cu ochii sau cu pielea.
A nu se provoca voma în cazul înghițirii accidentale. A se cere urgent sfatul medicului și a i se
prezenta acestuia ambalajul sau aceasta fisa tehnica a produsului. Conține substanțe ce pot
provoca alergii. A nu se aplica în amestec cu Caparol-Fungizid pe jucării din lemn.
A se recicla doar ambalajele goale. Ambalajele cu resturi rămase se dezafectează ducându-se
la un loc de reciclare pentru lacuri vechi sau conform normei de reciclare 080102 (EAK).
al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 30 g/l COV.
M-KH01
Răşină poliuretan-acrilică, pigmenți colorați, apă, glicol, glicol ester, aditivi, conservanţi.
Vezi fișa de securitate a produsului.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi
pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi
suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea
personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali.
Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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