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Capadur LasurGel
Тиксотропна захисна лазурь для дерев'яних поверхонь не
утворює крапель - з відкритими порами, тонкошарова,
фунгіцидна, для зовнішнього застосування.

Опис продукту

Для кольорового оформлення і захисту від вологи дерев'яних елементів, що не потребують
точних розмірів, наприклад, парканів, балконних парапетів, обшивки фасадів, навісів для
автомобілів, альтанок і т. д. Не підходить для внутрішніх робіт.

Сфера застосування

■ у вигляді гелю
■ тиксотропна
■ без утворення крапель
■ містить розчинники без запаху
■ тонкошарова
■ з відкритими порами, регулює вологість
■ високий ступінь УФ-захисту
■ проста і зручна в застосуванні
■ не відшаровується
■ консервуюча дія проти ураження грибками пофарбованої поверхні

Властивості

Алкідна смола з розчинниками без запахуВ’яжуче

Стандартні відтінки:
1 л, 2,5 л: всі відтінки
5 л: безбарвна, сосна, дуб світлий, горіхове дерево

Упаковка/Розмір тари

Стандартні відтінки:

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

■ Всі колірні відтінки можна змішувати один з одним в будь-яких пропорціях. Тонується
машинним способом в системі ColorExpress (Capamix і Capalac mix) в 89 спеціальних
відтінків колекції 3D відповідний кольоровій карті, а також в тони багатьох інших колекцій.

Колірні відтінки

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

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

Ступінь глянцю

У прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,85 г/см3 

■ Сухі залишки: бл. 17-20 мас. %, в залежності від пігментації
Технічна характеристика
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Застосування

Вбираючі дерев'яні елементи, що не потребують точних розмірів. Поверхня повинна бути
чистою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до навантажень. Вологість деревини в
зовнішній області не повинна перевищувати в середньому 12% для листяних дерев і 15% для
хвойних. Необхідно дотримуватися принципів конструктивного захисту деревини. Вони є
необхідною умовою тривалого захисту деревини.

Придатні основи

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

Підготовка основи

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

Пофарбована деревина:
Старі покриття, наприклад, лаки і товстошарові лазурі, видалити до дерев'яної поверхні, що має
вбираючу здатність. Міцні тонкошарові блакиті відшліфувати, очистити і перевірити на сумісність
з Capadur LasurGel.

Capadur LasurGel можна не перемішувати перед нанесенням. Capadur LasurGel наноситься
щіткою.

Метод нанесення

Поверхня Просочування Проміжне покриття Фінішне покриття

Дерев'яні елементи, що
не потребують точних

розмірів

Capalac Holz-
Imprägniergrund

1-2 шари Capadur
LasurGel1)

Capadur LasurGel

Структура покриття

1) Для оптимального захисту від ультрафіолетового випромінювання при нанесенні світлих
відтінків потрібно нанести два шари проміжного покриття. Для темних відтінків (відтінок «
горіхове дерево» і більш темні тони) досить одного шару проміжного покриття. Безбарвний
продукт не забезпечує УФ-захист і служить переважно в якості основи для тонування.

Нанесення щіткою на гладкі дерев'яні поверхні: 
бл. 80-100 мл/м2на шар в залежності від вбираючої здатності поверхні

Витрата

Нанесення щіткою на розпиляні шорсткі дерев'яні поверхні:
бл. 200-250 мл/м2 в залежності від вбираючої здатності поверхні

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

Умови застосування

При температурі 20°С і відносній вологості повітря 65% поверхня суха і придатна для
наступного нанесення через 12 годин. Вбираюча здатність дерев'яної поверхніи впливає на
процес висихання і ступінь блиску. На дерев'яних поверхнях (наприклад, дуба) час висихання
може збільшуватися.

Період висихання

Примітки

■ Легкозаймиста речовина.
■ Продукт шкідливий для водних організмів.
■ Повторний контакт може привести до сухості і утворення тріщин на шкірі.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Ємності зберігати щільно закритими в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Не вживати їжу і напої під час роботи.
■ Не допускати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Під час роботи носити спеціальний захисний одяг, захисні рукавички і захисні окуляри /

захисну маску.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води або в ґрунт.
■ При потраплянні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.
■ Містить пропіконазол, 2-бутаноноксім, кобальткарбоксілат - може викликати алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Ємності із
залишками матеріалу здавати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/f): 700 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 700 г/л
ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Алкідна смола, органічний розчинник без ароматних вуглеводнів, пігмент, добавки, консервант.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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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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