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> Vízes mázolóanyagok >> Capadur lazúrok

Capadur 
Lasurgel
Tixotróp és csepegésgátolt favédő lasur  
nyílt pórusú, vékonyrétegű és fungicid,  
kültérre RAL mínőségjellel.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 184

Nem mérettartó fa épületelemek, mint lécezések, zsaluk, kerítések, szindelyek, bal-
konkorlátok stb. Színek kialakítására és védelmére korlátozottan mérettartó épület-
elemekre, mint lambériákra, zsalugáterekre, kapukra, ácsolatokra stb., alapozóként 
és közbenső rétegként. Mérettartó épületelemekre, mint ablakokra és ajtókra ala-
pozóként. Lemezalakú faanyagok, mint tömör falemezek, furnierozott sperrholz, 
faforgácslemezek bevonása előtt a vonatkozó előírásokat vegye figyelembe.
Nem szabad beltérre alkalmazni. Nem alkalmas statikusan igénybevett és talajjal 
érintkező fa épületelemekre. Külső ajtók és abalakok Capadul Lasurgel-el minden 
oldalról kezelhetőek. Capadur Lasurgel statikusan igénybe nem vett, talajjal nem 
érintkező fa rothadás és kékgombásodás elleni, a DIN 68800 3. rész szerinti vé-
delmére szolgál.

■ Gélalakú
■ Tixotróp
■ Csepegésgátolt
■ Aromásmentes oldószer
■ Vékonyrétegű
■ Nyílt pórusú, nedvességtartalom szabályzó
■ Kíváló UV – védelem
■ Könnyű és kellemes feldolgozás
■ Egyszerű renoválás
■ Nem pereg le
■ Oldószeres- és vízzel hígítható lasurokkal átdolgozható.

Aromásmentes oldószerekben oldott alkidgyanta. Az erre a termékre vonatkozó 
VOC tartalomra vonatkozó EU-határérték (A/f kategória): 700 g/l (2007/20109. Ez 
a termék max. 670 g/l VOC-t tartalmaz.

Kb. 0,85 g/cm3

Kb. 17-20 súly %, pigmentálástól függően

Felhasználás:

Tulajdonságok:

Anyagbázis:

Sűrűség:

Szilárdanyag tartalma:
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1 liter ; 2,5 liter , 5 liter
Szín: 1 liter és 2,5 liter: Standard színek: színtelen, fehér, erdei fenyő, világos 

tölgy, diófa dió, mahagóni, teak, paliszander, ébenfa. Különleges színek 
ColorExpress rendszer alapján színezhető.
5 liter: Standard színek: színtelen, fehér, világos tölgy, diófa. Különleges 
színek ColorExpress rendszer alapján színezhető.

Selyemfény. A fényességi fokozat a fa felületétől függően változó lehet.

Standard színek: színtelen, erdei fenyő, világos tölgy, diófa, paliszander, fehér.
Valamennyi szín egymással minden arányban keverhető. ColorExpress rendszer-
ben (Capamix és Capalac mix) a 3D System kollekció színkártya szerinti 89 külön-
leges színárnyalata, valamint más kollekciók számos színe is előállítható.

Egyes színek kültéren csak feltételesen alkalmazhatók. Erről a ColorExpress rend-
szerben kaphatunk tájékoztatást. Capadur Lasurgel „színtelen” csak a fa alapfelület 
színes rétegek alatti egalizálására alkalmaható, mivel magában nem biztosít elegen-
dő UV-sugárzás elleni védelmet.

S 2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 23 - A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható
S 26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 - Ha az anyag bőrre kerül vízzel
S 29 - Csatornába engedni nem szabad

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem sza-
bad a háztartási hulladékkal együttártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, 
festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

Kiszerelés:

Fényességi fokozat:

Színek:

Figyelem:

Biztonsági előírás:

Hulladékelhelyezés:

Feldolgozás

Szívóképes nem mérettartó fa épületelemek. Az alapfelületnek tisztának, 
hordképesnek és tapadást gátló anygoktól menteseknek kell lenniük. A fa 
nedességtartalma kültéren lombos fák esetén az átlagos 12 %-ot, tűlevelelű fák 
esetén az átlagos 15 %-ost nem haladhatja meg. A konstruktív favédelem alap-
elveire figyelemmel kell venni. Ezek a bevonó anyagokkal való tartós favédelem 
előfeltételei.

Új fa épületelemek: Sima fafelüeteket szálírányban megcsiszolni, alaposan meg-
tisztítani, kilépő faanyagokat, mint pl. gyantát, gyantázó helyeket el kell távolítani.
Régi, kezeletlen fa: Megszürkült, időjárásnak kitett fafelületet az egészséges, 
hordképes fáig lecsiszolni, alaposan megtisztítani.
Bevont fa: Régi bevonatokat, mint lakkokat és vastaglazúrokat az egészséges 
fafelületig eltávolítani. Jól tapadó vékonylazúrokkat megcsiszolni, megtisztítani és 
átfesthetőségét Capadur Lasurgel-el megvizsgálni.

Capadur Lasurgel felkereverés nélkül feldolgozható. Capadur Lasurgel ecsetelés 
útján dolgozható fel.

■ Ecsetelés sima fafelületre: kb. 80-100 ml/m2/réteg az alapfelület szívóképes-
ségtől függően

■ Ecsetelés fűrészelt fafelületre: kb. 200-250 ml/m2 az alapfelület szívóképessé-
gétől függően

■ RAL mínőségjel szerint felhordandó mennyiség: 200-250 ml/m2

Az anyag, a környező levegő és alapfelület hőmérséklete legalább +5 °C legyen.

25 °C-on és 65 % -os relatív páratartalom esetén 12 óra múlva száraz és átfest-
hető. A fa alapfelület szívóképessége a fényességet és a száradást befolyásolja. 
Egyes fafajták (pl. tölgy) esetén a száradás elhúzódhat.

Alkalmas alapfelületek:

Felületelőkészítés:

Feldolgozás:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu
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Capadur-rendszerek a fa kültéri bevonására

Mérettartó fa 
épülelemek

Korlátozottan 
mérettartó fa 
épületelemek

Nem méretartó 
fa épületelemek

Alapozás, 
Közbenső és 
fedőfestés, 
oldószeres

1 x Capadur 
Lasurgel, 2 x 
Capadur F7-
Langzeitlasur

1 x Capadur 
Lasurgel, 1 x 

Capadur Lasurgel, 
1 x Capadur F7-

Langzeitlasur

3 x Capadur 
Lasurgel

Alternatíva vízzel hígítható falazúrral

Alternatív vízzel, 
Közbenső- és 

fedőfestés vízzel 
hígítva

1 x Capadur 
Lasurgel, 3 x 

Capadur Decor 
Lasur

1 x Capadur 
Lasurgel, 2 x 

Capadur Decor 
Lasur

1 Capadur 
Lasurgel, 2 x 

Capadur Decor 
Lasur

Az optimális UV-védelem elérésére legalább 3 x kell színezés lasur-réteget felhorda-
ni. „Színtelen”-t csak a szívóképesség kiegyenlítésére szabad felhasználni.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát

Rétegfelépítés:

Műszaki tanácsadás:


