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Capadur F7-LangzeitLasur
Середньошарова лазурь для деревини з високою
атмосферостійкістю та захистом від УФ-променів для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Не містить ароматичних
розчинників.

Опис продукту

Для кольорового оформлення та захисту від вологи і УФ-променів дерев'яних елементів точних
розмірів, таких як вікна і двері, і обмежено точних розмірів, таких як шпоночно-пазові деталі,
віконниці, ворота і т.п. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Перед нанесенням покриття на плоскі дерев'яні матеріали, такі як плити з деревини або фанера.
Відповідно до сучасного стану техніки рекомендується, в залежності від кліматичного впливу,
кожні 2-3 роки проводити заходи по догляду за покриттям або його ремонт на зовнішніх
ділянках, схильних до атмосферного впливу.

Сфера застосування

■ не містить біоцидних добавок
■ не містить ароматичних розчинників
■ високий захист від УФ-променів з допомогою прозорих залізоокисних пігментів
■ додатковий захист від УФ-променів за рахунок УФ-фільтра
■ тривалий захист від вологості
■ висока паропроникність
■ не капає при нанесенні, зручна для застосування в'язкість
■ навіть при роботі на великих площах можна наносити лазурь рівномірно, без нашарувань за

рахунок тривалої життєздатності

Властивості

Алкідна смола з розчинниками без ароматичних вуглеводнів.В’яжуче

Стандартні відтінки:
375 мл: безбарвна, сосна, дуб світлий, горіхове дерево
750 мл: сосна, дуб світлий, волоський горіх, горіхове дерево, палісандрове дерево, тик, червоне
дерево, ебенове дерево
1 л: безбарвна
2,5 л: усі стандартні відтінки
5 л: безбарвна, сосна, дуб світлий, горіхове дерево, волоський горіх

Особливі відтінки:
1 л, 2,5 л, 5 л: Capalac mix

Упаковка/Розмір тари

Стандартні відтінки:Колірні відтінки

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

■ Усі 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 відповідних кольоровій палітрі, а також в тони інших колекцій.
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Примітка:
Деякі колірні відтінки умовно підходять для зовнішнього застосування. Інформацію про це
можна отримати на станціях тонування ColorExpress. Безбарвна лазурь Capadur F7-
LangzeitLasur використовується в зовнішній області тільки в якості ґрунтовки під покриття
кольоровою лазурю або фінішного покриття для темної лазурі, так як інакше можна гарантувати
тривалий захист від УФ-променів. На зовнішніх поверхнях, схильних до атмосферної корозії, не
можна використовувати безбарвну лазурь.

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

Ступінь глянцю

У прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,95 г/см3 

■ Сухі залишки: бл. 60 об'ємних %
Технічна характеристика

Застосування

Дерев'яні елементи точних або обмежено-точних розмірів. Основи повинні бути чистими,
володіти здатністю до навантажень, бути вільними від забруднень і розділяючих речовин.
Вологість деревини для дерев'яних елементів, зберігаючих розміри, не повинна перевищувати
13%, а для дерев'яних елементів, нестрого зберігаючих розміри - 15%.
Необхідно дотримуватися основних принципів конструктивного захисту деревини. Вони є
необхідною умовою тривалого захисту пофарбованої деревини.

Придатні основи

Нові дерев'яні елементи:
Гладкі дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку росту волокон, ретельно очистити, видалити
виступаючі на поверхню речовини, наприклад, смолу і засмолки. На зовнішніх покриттях
попередньо заґрунтувати поверхню матеріалом Capalac Holz-Imprägniergrund.

Підготовка основи

Стара необроблена деревина:
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні зашліфувати до здорової, міцної деревини, ретельно
очистити, зовнішні елементи заґрунтувати матеріалом Capalac Holz-Imprägniergrund.

Пофарбована деревина:
Повністю видалити старі неміцні покриття до отримання чистої дерев'яної поверхні. На зовнішніх
покриттях заґрунтувати поверхню матеріалом Capalac Holz-Imprägniergrund. Міцні старі покриття
відшліфувати, очистити і перевірити на сумісність з лазурю Capadur F7-LangzeitLasur.

Capadur F7-LangzeitLasur наноситься щіткою без розбавлення.Метод нанесення

Зовнішні роботи Внутрішні роботи

Дерев'яні елементи точних і
обмежено-точних розмірів

Ґрунтувальні покриття Capalac Holz-Imprägniergrund Capadur F7-LangzeitLasur

Проміжні покриття 1-2 шари Capadur F7-
LangzeitLasur1)

Як правило, не потрібне

Фінішні покриття Capadur F7-LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur

Структура покриття

1)Для оптимального захисту від ультрафіолетового випромінювання при нанесенні світлих
відтінків потрібно 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 відтінків або для покриттів на
внутрішніх поверхнях.
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Спеціальна техника нанесення візерунку на деревину при
зовнішніх роботах:

 Для дерев'яних
поверхонь з плямами

або більше непридатних
до нанесення лесування

Просочити необроблену
деревину матеріалом Capalac Holz-

Imprägniergrund

1-2 шари Capacryl Haftprimer нового
відтінку, отриманого при допомозі

ColorExpress

1-2 шари Capadur F7-LangzeitLasur

Нанесення щіткою: бл. 80-100 мл/м2.Витрата

При температурі 20°С і відносній вологості повітря 65% поверхня суха і придатна для нанесення
фарби через 10 - 16 годин. Вбираюча здатність поверхні може впливати на процес висихання і
ступінь блиску. На дерев'яних поверхнях з компонентами деревини (наприклад, дуба) час
висихання може збільшуватися.

Тривалість обробки

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

Умови застосування

Примітки

■ Легкозаймисті речовини.
■ 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 джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Не допускати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в грунт.
■ Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
■ При недостатній вентиляції користуватися респіратором.
■ При потраплянні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.
■ Містить (1,2,2,6,6-пентаметіл-піперидил) себакат, 2-бутаноноксін, кобальткарбоксілат, може

викликати алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу відра. Відра з залишками
матеріалу здавати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

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

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Див. паспорт безпеки.Детальні 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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