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Capadur DecorLasur
Екологічно нешкідлива, водорозчинна поліуретанова лазурь
для деревини для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для кольорового оформлення і захисту дерев'яних елементів, що зберігають розміри, таких як
вікна і двері, тих, що не зберігають розміри, таких як шпонкові обшивки, віконниці, ворота,
каркасні споруди, дощаті обшивки, паркани, гонтові покрівлі, балконні перила, опалубки і т. д.
для зовнішніх і внутрішніх робіт. Перед покриттям листових дерев'яних матеріалів, наприклад,
щитових деталей з дерев'яних брусків, або клеєної фанери слід дотримуватися вказівок з
пам'ятки BFS № 18, розділ 2.2.3 і далі.
При зовнішніх роботах Capadur DecorLasur можна використовувати у поєднанні з матеріалом
Caparol-Fungizid. Таким чином забезпечується тимчасовий захист поверхні покриття від
ураження грибком і водоростями. Забороняється використовувати Capadur DecorLasur разом з
Caparol-Fungizid при внутрішніх роботах і для дитячих іграшок.

Сфера застосування

■ водорозчинна
■ екологічна
■ високоеластична
■ висока паропроникність
■ підходить для покриття дитячих іграшок згідно до DIN EN 71-3

Властивості

Поліуретаново-акрилова дисперсія.В’яжуче

Стандартні відтінки:

■ 750 мл, сосна, дуб світлий, волоський горіх, горіхове дерево, палісандрове дерево, тик,
червоне дерево, ебенове дерево, безбарвний

■ 2,5 л: всі стандартні відтінки
■ 5 л: білий, безбарвний
■ 375 мл: безбарвний

Упаковка/Розмір тари

Стандартні відтінки:Колірні відтінки

Безбарвний, сосна, ебенове дерево, дуб світлий, червоне дерево, горіхове дерево,
палісандрове дерево, тик, волоський горіх, білий.

Тонується машинним способом в системі ColorExpress (Capamix) в 89 спеціальних відтінків
колекції 3D відповідний кольоровій карті, а також в тони інших колекцій.

Примітка:
Деякі колірні тони умовно підходять для зовнішнього застосування. Інформацію про це можна
отримати на місцях тонування ColorExpress. Безбарвна лазурь Capadur DecorLasur
застосовується тільки в якості ґрунтовки під кольорову лазурь або як фінішний шар на темну
лазурь, так як інакше не можна гарантувати достатнього захисту від ультрафіолетових променів.
На зовнішніх поверхнях, схильних до атмосферної корозії, не можна використовувати безбарвну
лазурь.
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Шовковисто-глянцевий.
Ступінь блиску може змінюватися в залежності від поверхні деревини.

Ступінь глянцю

Гарантійний термін зберігання щільно закритих ємностей в оригінальній упаковці 12 місяців.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,05 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Дерев'яні елементи, що зберігають розміри і не зберігають розміри. Основа повинна бути
чистою, вільною від забруднень і розділяючих речовин, володіти здатністю до навантажень.
Вологість деревини для дерев'яних елементів, що зберігають розміри, не повинна перевищувати
13%, а для дерев'яних елементів, що не зберігають - 15%.
Необхідно дотримуватися основних принципів конструктивного захисту деревини. Вони є
необхідною умовою тривалого захисту фарбованої деревини. На білій лазурі при несприятливих
умовах можуть з'явитися помітні жовті плями в результаті взаємодії з компонентами деревини.

Придатні основи

Нові дерев'яні поверхні:
Гладкі дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, видалити
виступаючі на поверхню речовини, наприклад, смолу і засмолки. У зовнішній області 1 раз
заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-Grund.

Підготовка основи

Старі дерев'яні поверхні:
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні зашліфувати до здорової, міцної деревини, ретельно
очистити. У зовнішній області 1 раз заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-
Grund.

Дерев'яні поверхні з покриттям:
Повністю видалити старі неміцні покриття до отримання дерев'яної поверхні. На зовнішніх
поверхнях заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-Grund. Міцні старі покриття
відшліфувати, очистити і перевірити на сумісність з матеріалом Capadur DecorLasur.

Дерев'яні поверхні, уражені грибком та водоростями, зовні (профілактичний захаст):
Підготовка поверхні проводиться так само, як описано вище. До матеріалу Capadur DecorLasur
додати 6 мас. % Caparol-Fungizid і ретельно перемішати. Необхідно дотримуватися вказівок
Технічної інформації для Caparol-Fungizid. Дерев'яні поверхні, уражені грибком і водоростями на
зовнішній поверхні: ретельно змити наліт грибка і водоростей. Обробити поверхню матеріалом
Capatox. Виконати підготовку поверхні, як описано вище. До матеріалу Capadur DecorLasur
додати 6 мас. % Caparol-Fungizid і ретельно перемішати. Необхідно дотримуватися вказівок
Технічної інформації для матеріалів Capatox і Caparol-Fungizid.

Capadur DecorLasur перед застосуванням перемішати.Підготовка матеріалу

Capadur DecorLasur можна наносити пензлем або методом розпилення.Метод нанесення

Для нанесення методом розпилення матеріал необхідно розвести водою.
Увага!: Capadur DecorLasur змішаний з Caparol-Fungizid не можна наносити методом
розпилення.

Вказівки щодо нанесення методом розпилення

Робочий тиск/
тиск розпилення

  Тиск форсунки   Розбавлення   Форсунка

  Безповітряний
метод нанесення

(Airless)

160 – 180 бар 0,23 – 0,28 мм
= 0,009 – 0,011

дюйми

  Нанесення Airmix/
Aircoat

60 – 90 бар 1 – 2,5 бар макс. 5% 0,23 – 0,28 мм
= 0,009 – 0,011

дюйми

  Нанесення
фарбувальнимм

пристроєм Finecoat

10 - 25% 1,3 – 1,8 мм
(3-4)

  Ємність високого
тиску/струменевий

пістолет

2 – 4 бар 10 – 25% 1,5 мм
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Зовнішні роботи1) Внутрішні роботи

Дерев'яні елементи, точно
зберігають розміри, неточно

зберігають розміри і не
зберігають розміри

 Ґрунтувальне покриття Capacryl Holzschutz-Grund Capadur DecorLasur

 Проміжне покриття 2 слоя Capadur DecorLasur Как правило, не требуется

 Фінішне покриття Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur

1) Для оптимального захисту від ультрафіолетового випромінювання необхідно нанести як
мінімум 3 шари "кольорової" лазурі.

Структура покриття

Нанесення пензлем на гладкі дерев'яні поверхні:
бл. 80-100 мл/м2

Витрата

Нанесення пензлем на свіжі зрізані дерев'яні поверхні: 
бл. 200-250 мл/м2

Температура матеріалу, навколишнього повітря та поверхні:
Не менше 8° С

Умови застосування

При температурі 20 ° С і відносній вологості повітря 65% поверхня підсихає приблизно за 20 - 30
хвилин, через 2 - 3 години на поверхні не залишається слідів від дотику, через 6 - 8 годин
поверхню повністю висихає і готова до подальшої обробки.

Період висихання

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При нанесенні методом розпилення не вдихати туман, що утворюється.
■ Під час і після нанесення забезпечити хорошу вентиляцію.
■ При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно змити водою.
■ Відразу після використання інструментів ретельно вимити їх водою і милом.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або в ґрунт.
■ Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Рідкі матеріали
можна утилізувати, як фарби на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як засохлі фарби або
як побутове сміття.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/е): 130 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 30 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Інгредієнти згідно VdL-RL01:
Поліуретаново-поліакрилова смола, кольорові пігменти, вода, гліколь, ефірний спирт, добавки,
консерванти

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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