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Capadur UniversalLasur
Лазурь для дерев'яних елементів для зовнішніх робіт, що
захищає від грибків та цвілі. Водовідштовхуючі властивості
завдяки Hydroperl-ефекту.

Опис продукту

Для кольорового оформлення і захисту від вологи елементів строгих розмірів, таких як вікна і
двері, і обмежено строгих розмірів, таких як пазові деталі, віконниці, ворота, фахверк і т. п., а
також дерев'яних елементів, що не мають точних розмірів, наприклад, дощок, заборів, гонту,
балконних парапетів, альтанок і т. д.
Тільки для зовнішніх робіт.

Вказівка:
Плівковий захист від плісняви та грибків може лише на деякий час сповільнити утворення
плісняви і грибка. На поверхнях, що піддаються екстремально сильному навантаженню,
пліснява і грибок можуть з'явитися швидше.
Плівковий захист не бореться з причиною появи нальоту. Тривалість ефекту впливу не може
бути передбачена, тому що це залежить від біологічного навантаження на об'єкті.

Сфера застосування

Не захищає дерев'яні деталі, що знаходяться в контакті з ґрунтом. Зовнішні вікна і двері можна
з усіх боків обробляти продуктом Capadur UniversalLasur. Лазурь Capadur UniversalLasur
служить для захисту від вологи і профілактичного захисту зовнішніх дерев'яних елементів від
ураження грибків і плісняви. Перед нанесенням покриття на дерев'яні матеріали у формі плит,
наприклад, плити з масиву деревини і фанеру, слід ознайомитися з вказівками пам'ятки BFS
№ 18, абз. 2.2.3 і далі.

■ підходить для точних, обмежено точних і неточних за розміром дерев'яних деталей
■ містить розчинники без аромату
■ тонкошарова
■ з відкритими порами
■ висока ступінь дифузії
■ високий ступінь захисту від УФ
■ водовідштовхувальні властивості завдяки ефекту Hydroperl
■ плівковий захист від цвілі і грибка
■ високий ступінь захисту від атмосферних впливів
■ тиксотропна, наноситься без утворення крапель
■ проста у застосуванні
■ зручна для ремонту

Властивості

Алкідна смола з розчинниками без запаху.В’яжуче

375 мл не для всіх відтінків, 1 л, 2,5 л, 5 л
Спеціальні відтінки в системі Capalac mix
Заводське тонування також в ємностях 25 л

Упаковка/Розмір тари
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Стандартні відтінки:
Сосна, дуб світлий, волоський горіх, горіхове дерево, палісандрове дерево, тик, червоне
дерево, ебенове дерево, безбарвний, колір для відновлення деревини.
Всі колірні тони можна змішувати один з одним в будь-яких пропорціях.

ColorExpress:
Тонується машинним способом в системі ColorExpress (Capalac mix) в 89 спеціальних відтінків
колекції 3D відповідно колірнику, а також в тони інших колекцій.

Примітка: Деякі колірні тони умовно підходять для зовнішнього застосування. Інформацію про
це можна отримати на станціях тонування ColorExpress. Безбарвна лазурь Capadur
UniversalLasur використовується тільки в якості ґрунтовки для вирівнювання вбираючої
здатності дерев'яної поверхні, так як інакше можна гарантувати достатній захист від УФ-
променів.

Колірні відтінки

Шовковисто-матова
Ступінь блиску може змінюватися в залежності від поверхні деревини.

Ступінь глянцю

У прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,9 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Вбираючі точні, обмежено точні і неточні за розміром дерев'яні елементи. Поверхня повинна
бути чистою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до навантажень. Вологість деревини
для дерев'яних елементів, що строго зберігають розміри, не повинна перевищувати 13%, а для
дерев'яних елементів, які нестрого зберігають і взагалі не зберігають розміри - 15%.
Необхідно дотримуватися основних принципів конструктивного захисту деревини. Вони є
необхідною умовою тривалого захисту деревини.

Придатні основи

Нові дерев'яні елементи:Підготовка основи

Гладкі дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, видалити
виступаючі на поверхню речовини, наприклад, смолу і засмолки.

Стара необроблена деревина:
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні зашліфувати до здорової, міцної деревини, ретельно
очистити.

Пофарбована деревина:
Міцні покриття з лазурей на основі алкідної смоли відшліфувати до здорової деревини, що
володіє здатністю до навантажень. Неміцні покриття видалити.

Нанесення:
Capadur UniversalLasur перед застосуванням перемішати. Capadur UniversalLasur наноситься
пензлем.

Структура покриття

Структура покриття:

Точні за розміром
дерев'яні елементи

Обмежено точні за
розміром дерев'яні

елементи

Неточні за
розміром дерев'яні

елементи

Просочування

Проміжне та фінішне
покриття

1 шар Capadur
UniversalLasur

3 шари Capadur
UniversalLasur

1 шар Capadur
UniversalLasur

3 шари Capadur
UniversalLasur

1 шар Capadur
UniversalLasur

1 шар Capadur
UniversalLasur

Нанесення на деревину без покриття в зовнішній області:
Для оптимального захисту від УФ потрібно як мінімум три «кольорових» шари лазурі.
Безбарвний шар наноситься додатково тільки для вирівнювання вбираючої здатності. Для
ремонту міцних лазурей на основі смоли алкіду: 1 - 2 шари Capadur UniversalLasur.
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Імітація структури деревини

Для плямистих і зношених поверхонь деревини

1 шар Capalac Holz-
Imprägniergrund

1-2 шари Capadur UniversalLasur
в стандартному колірному
відтінку
Альтернатива:
1-2 шари Capalac Grundierweiß у
колірному відтінку для реновації
на ColorExpress

1-2 шари Capadur UniversalLasur

Нанесення пензлем на гладкі дерев'яні поверхні: бл. 80 - 120 мл/м2 на шар.Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
Не менше 5° С

Умови застосування

При температурі 20°С і відносній вологості повітря 65% поверхня може піддаватися подальшій
обробці через 12 - 16 годин, повністю висихає через 24 години. При більш низькій температурі і
більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу збільшуються. На дерев'яних
поверхнях зі смолами (наприклад, дуб) час висихання може збільшуватися. Структура покриття
Capadur UniversalLasur для покриття зовнішніх дерев'яних поверхонь.

Період висихання



Технічна інформація  LL185R NOE
Примітки

Повторний контакт може привести до сухості і тріщин на шкірі. Шкідливо для водних організмів.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При ковтанні відразу звернутися до лікаря і показати
упаковку або етикетку, тому що може бути пошкоджена мікрофлора кишечника. Не допускати
попадання залишків матеріалу в каналізацію / водойми або в ґрунт. Наносити тільки пензлем
або валиком. При шліфуванні використовувати фільтр від пилу Р2. Під час застосування і
висихання необхідно забезпечити ретельне провітрювання. Не їсти, не пити, не курити під час
застосування фарби. При потрапляннів очі і на шкіру відразу ж промити забруднену ділянку
чистою водою. Робочі інструменти відразу після застосування промити водою з милом.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Відра з
залишками матеріалу здавати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Код відходів
згідно EAK: 030205 - інші засоби для захисту деревини, що містять небезпечні речовини.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/е): макс. 400 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 400
г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпекиДетальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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