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> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Fallazúrok, lazúrok gyöngyházpigmentekkel

Deco-Lasur matt 
és glänzend
Feldolgozásra kész lazúr festék  
diszperziós bázison belső használatra.

Termékleírás

Műszaki információ

Díszítő lazúr belső falfelületekre. Alkalmas sima alapozáson, szerkezeti vakolato-
kon, valamint PII és PIII csoporthoz tartozó habarcsból készült vakolatokhoz és 
betonhoz. Belső felületen ezen felül dekoratív kialakításhoz szálkás felületű tapé-
tákhoz és üvegszövetekhez.

Nem alkalmazható vízszintes felületeken víz-terheléssel. Transzparens védő- fedő-
bevonatként alkalmazva pedig az alapfelület nedvszívásától, a rétegvastagságtól, a 
felhordás módjától függően változhat a felületi megjelenése. Ezért ilyen esetekben 
próbafelhordás javasolt.

■ Tixotrop, és transzparens
■ Jó diffúziós képességű
■ Vízzel hígítható
■ Környezetkímélő és gyenge szagú

Matt és fényes.

Áttetsző. Színezhető Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel. 

Kb 80-100 ml/m² egy réteghez. Az alapozás szívóképességétől és szerkezetétől 
függően a felhasználás növekedhet.

Alkalmazás:

Figyelem!

Tulajdonságok:

Fényességi fok:

Szín:

Felhasználás:

Feldolgozás

Köztes réteg: Caparol Haftgrund, Matt beltéri diszperziós festékek a nedvszívási 
tulajdonságok miatt nem alkalmasak átvonásra. 

Záróréteg: 1-3 lazúrfelhordás Deco-Lasur-ral, árnyalás Alpinacolorral vagy AVA-
Amphibolin teljes tónusú és árnyaló festékkel. A feldolgozási konzisztencia beállí-
tásához max. 20 % CapaSol-lal vagy vízzel lehet hígítani. A CapaSol hozzáadása 
függ a lazúr kívánt színintenzitásától.

Rétegfelépítés:



182

Műszaki információ

Műszaki információ  •  Állapot: 2009. november
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

Festőkefével, dekor ecsettel, természetes szivaccsal vagy rongyokkal. A megvá-
lasztás függ a kívánt lazúrozási technikától.

+5 °C a környező levegőre és az alapfelületre.

Használat után vízzel, esetleg öblítő szer hozzáadásával.

Esetenként a lazúrtechnika szerint nedves a nedvesre kell dolgozni vagy az egyes 
rétegfelhordások között 12 óra száradási időt be kell tartani.

Fagymentes, hűvös helyen tárolva, eredeti felbontatlan kiszerelésben minőségét 24 
hónapig megőrzi. Az edényt gondosan lezárva tartani!

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:
S 2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 23 - A keletkezo gázt/füstöt/gozt/permetet nem szabad belélegezni
S 26 - Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 - Ha az anyag borre kerül, bo vízzel azonnal le kell mosni (csak a fényesnél)
S 29 - Csatornába engedni nem szabad

Felhordás:

Alsó hőmérsékleti határ  
a feldolgozásnál:

Szerszámok tisztítása:

Száradási idő:

Tárolás:


