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> Vízes mázolóanyagok >> Capadur lazúrok

Capadur 
Universallasur
Nyitott pórusú, fungicid, vékony favédő lazúr  
mérettartó, és nem mérettartó faszerkezetekre  
kültéri felhasználására.

Termékleírás

Műszaki információ

Mérettartó faszerkezetek (ablakok, ajtók), korlátozottan mérettartó faszerkezetek 
(nutféderes lambériák, kapuk, virágládák, stb) és nem mérettartó faszerkezetekre 
(lambériák, kerítések, zsindelyek, zsaluzatok, pergolák, stb) védelmére és színesé-
sére szolgál.

■ Aromamentes oldószer
■ Vékonyrétegű
■ Nyíltpórusú, magas UV védelemmel
■ Magas diffúzióképességű
■ Víztaszító
■ Tixotróp és cseppenésmentes
■ Könnyen feldolgozható, egyszerűen felújítható.

Selyemmatt.

Fenyő,  tölgy, mogyoróbarna, paliszander, teak, mahagóni, ébenfa, fehér, színtelen.
További színek: CaparolColor színkáártya, 3D ill. egyéb színkártya alapján.

Néhány szín kizárólag csak beltéren alkalmazható. Mindezekről információt a Color 
Express színkeverő állomásokon kaphatnak. 
A színtelen Capadur UniverzalLasur csak színes lazúrok alapozásaként alkalmaz-
ható, a fa alapfelület szívóképességének kiegyenlítése céljából, mivel csak ekkor 
garantálható megfelelő UV-védelem.

375 ml – ebből nincs minden színárnyalat, 1liter, 2,5 és 5 liter. 

Felhasználás:

Tulajdonságok:

Fényességi fok:

Alapszínek:

Figyelem:

Kiszerelés:
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Műszaki információ

Műszaki információ  •  Állapot: 2008. június
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

Feldolgozás

Sima alapfelületre kb. 80-120 ml/m². Kezeletlen fa esetében legalább 3 réteg fel-
vitele ajánlott az optimális UV védelem érdekében. Használat előtt keverjük fel a 
lazúrt. Felhordása ecsettel történik. Az alapfelületnek tisztának, száraznak és tapa-
dást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartalma nem halad-
hatja meg mérettartó faszerkezeteknél a 13%-ot korlátozottan és nem mérettartó 
faszerkezeteknél pedig a 15%-ot. A faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket 
be kell tartani, ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

+20 °C-on és 65 % relatív páratartalom mellett 12-16 óra múlva átfesthető, 24 
óra múlva teljesen száraz. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom 
mellett a száradási idő meghosszabbodik.

A levegő-és az alapfelület és az anyag hőmérséklete min. 5 °C legyen.

Hűvös helyen, az edényt visszazárva kell tartani.

A termék VOC tartalmának EU határértéke: (Kat. A/e): 500 g/l (2007).  
Ez a termék max. 500 g/l VOC-t tartalmaz.

Alkidgyanta szerves oldószerben, biocid összetevővel.

Megnevezés EU-szám Koncentráció-
tartomány (%)

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz 265-150-3 25-50
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz 265-150-3 1-5
Diklór-N-{(dimetilamino)szulfonil)}  
fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid 211-986-9 <0,7

R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 
okozhat R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva 
és jól szellőztethető helyen tartandó S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos 
a dohányzás S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni S 24/25 
– Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 29 – Csatornába en-
gedni nem szabad S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell 
használni S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható S 61 – Kerülni kell az 
anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap S 62 
- Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 
edényzetet vagy a címkét 
„Szenzibilizáló anyagot (Butanon-oxim, Kobalt-karboxilát, Diklór-N-{(dimetilamino)
szulfonil)}fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid, Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) 

szebacát, Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil szebacát) tartalmaz.
Túlérzékeny személynél allergiás reakciókat válthat ki.

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú 
lakként, festékként gyűjthető össze!

03 02 05 Veszélyes hulladéknak minősül.

A Biztonsági adatlapon. 

Felhasználás:

Száradási idő:

Feldolgozási hőmérséklet:

Tárolás:

Biztonsági előírások:

Veszélyes anyag tartalom:

Hulladékelhelyezés:

Hulladékjegyzék-kód:

További információk:


