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> Vízes mázolóanyagok >> Capadur lazúrok

Capadur 
F7-LangzeitLasur
Középrétegű, idôjárásálló falazúr,  
tartós UV védelemmel ellátva,  
kül- és beltérre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 188

Mérettartó faszerkezete védelmére szolgál, mint pl. ablakok, ajtók ill. korlátozottan 
mérettartó, pl. nutféderes lambériáknál, kapuknál, egyéb favázas szerkezeteknél 
kül és beltéren egyaránt.

■ Biocidmentes.
■ Aromaszegény oldószer, szagtalan
■ Transzparens vasoxid-pigmentek eredményezik a tartós UV-védelmet.
■ UV szűrőfilter miatt kiegészítő UV-védelem.
■ Nedvesség elleni védelem hosszú időn keresztül.
■ Tartósan elasztikus.
■ Magas diffúzióképesség.
■ Cseppmentes, a felhasználásnak megfelelő viszkozitás beállítottságú.
■ Nagy felületeken történő felhasználás esetén is egyenletes lazúrfelületet ad a 

hosszú nyitottidő miatt.

Aromaszegény alkidgyanta.

Ca. 0,95 g/ml

Ca. 45 súly%

Alapszínek:
750 ml fenyő (Kiefer), világos tölgy (Eiche hell), mogyoró (Nußbaum), dió 

(Walnuß), paliszander (Palisander), tikfa (Teak), mahagóni (Mahagoni), 
ébenfa (Ebenholz)

1 lit fehér, színtelen
2,5 lit  minden alap- és különleges szín
Color Express: 1 lit, 2,5 lit

Selyemfényű. A fényességi fok a fa felületétől függően változhat.

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok:

Kötőanyag:

Sűrűség:

Szilárdtest-tartalom:

Kiszerelés:

Fényesség:
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Színtelen, fenyő, világos tölgy, mogyoró, dió, paliszander, tikfa, mahagóni, ébenfa, 
fehér. A színek bármely körülmények között egymással keverhetők.
A Color Expressz rendszerrel (Capamix és Capalac mix) a 3D-Kollekció mind a 89 
színvariációja és más kollekciók egyéb színvariációi is kikeverhetők.

Néhány szín kizárólag csak beltéren alkalmazható. Mindezekről információt a Color 
Express színkeverő állomásokon kaphatnak. A színtelen Capadur F7-ProtectLasur 
csak színes lazúrok alapozásaként, vagy sötét színű lazúrok fedő bevonataként 
alkalmazható.

Hűvös helyen. Az edényt gondosan lezárva tartani!

Szín:

Figyelem:

Tárolás:

Feldolgozás

Mérettartó és korlátozottan mérettartó faszerkezetek. Az alap tiszta, hordképes és 
egyéb alkotóelemektől mentes kell, hogy legyen. A fa nedvességtartalma beltéren 
lombos fa esetén nem haladhatja meg a 12 %-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot. A 
faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket be kell tartani. Ez az alapja a lazúrré-
tegekkel bevont tartós favédelemnek.

Új faszerkezetek: Sima fafelületeket szálirányba csiszolni, alaposan megtisztítani, 
esetleges egyéb alkotóelemeket, mint pl.gyanta eltávolítani. Kültéren az alapozást 
a Capadur Imprägnáló lazúrral kell végezni.
Régi, kezeletlen faszerkezetek: Megszürkült, mállott fafelületeket le kell csi-
szolni egészen addig, amíg egész-séges, hordképes felületet nem kapunk. 
Alapozás:Capadur Imprägnáló lazúrral.
Rétegelt faszerkezetek: A nem hordképes felületeteket egészen a fafelületig ala-
posan le kell csiszolni. Kültéren az alapozást a Capadur Imprägnáló lazúral kell 
végezni.

A Capadur F7 ProtectLasurt használat előtt fel kell keverni. A Capadur 
F7 ProtectLasur felhordható kenéssel és szórással. Szóráshoz a Capalac 
Kunstharzverdünnert vagy a Dupa-inn Verflüssiger higítókat lehet alkalmazni.

Mázolásnál kb. 80-100 ml/m2/réteg

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete min +5 °C legyen.

+20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom mellett a bevonat 10-16 óra 
elteltével száraz és átfesthető. A fa alapfelület szívóképességét befolyásolja a szá-
radás és a fényesség.

Szénhidrogén oldószert tartalmaz. Gyermekek elől elzárandó. Az edényt gondo-
san le kell zárni és egy jól szellőző helyen kell tartani. Gyúlékony anyagoktól távol 
tartani, tilos a dohányzás. A szórt ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a 
csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba. Kizárólag jól szellőző helyen szabad 
felhasználni. Kerüljük a bőrrel való érintkezést illetve a szembe kerülést. Lenyelés 
esetén hánytatni nem szabad, azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást 
vagy ezt a műszaki információt meg kell mutatni. Bővebb információ: Lásd. Biz-
tonsági Adatlap

Csak az üres edényeket szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot 
csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

Szóró- 
nyomás

Porító- 
nyomás Higítás Fúvóka- 

méret

Airless 120-160 bar 0,23-0,28 mm = 
0,009-0,011 inch

Airmix/Aircoat 60-90 bar 1-2,5 bar Max.5 % 0,23-0,28 mm = 
0,009-0,011 inch

Finecoat 15-25 % 1,3-1,8 mm (3-4)
Magas nyomású 

rendszer 3-4 bar 15-25 % 1,0-1,5 mm

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítése:

Felhordás:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:

Paraméterek a szóráshoz:
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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.
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Capadur-rendszer bel- és kültéri fafelületekhez:

Kültéri 
faszerkezetek1 

Mérettartó

Korlátozottan 
mérettartó

Beltéri  
faszerkezetek 

 Mérettartó

Alapréteg 1x Capadur 
Imprägniáló lazúr

1x Capadur 
Imprägnáló lazúr

1x Capadur F7-
ProtectLasur²

Köztes és  
fedőréteg

2x Capadur F7-
ProtectLasur

1x Capadur 
Imprägnáló lazúr, 
1x Capadur F7-

ProtectLasur

1-2x Capadur F7-
ProtectLasur

Lazúrtechnikák faszerkezetekhez kültérre:

Foltos felületre 1x Holz-Impragniergrund³

Nem erezhető felületre
(nem lazúrozható) 2x Capadur Color a kívánt színben

Erezhető fa felületekre
(lazúrozható, látható faerezettel) 1-2x Capadur F7-ProtectLasur

1) Optimális UV-védelem elérése érdekében legalább 3x kell lazúrozni.
2) Rerndszerint színtelen kiegyenlítés a különböző szívóképességű felületek 

között.
3) Alapozóréteg, kizárólag szívóképes fafelületeknél.

Rétegfelépítés:


