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> Vízes mázolóanyagok >> Capadur lazúrok

Capadur 
DecorLasur
Környezetkímélô, vízzel hígítható,  
PU-akrilát bázisú, biocidmentes, 
kül- és beltéri falazúr.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 187

Mérettartó fa elemek, úgy mint ablakok, vagy ajtók, illetve korlátozottan mérettartó 
fa szerkezeti elemek pl. nutféderes és hornyolt lambériák, spaletták, kapuk, favázas 
szerkezetek és nem mérettartó fa elemek, pl. deszkázatok, kerítések, zsindelyek, 
erkélykorlátok, zsaluk, lugasok színes- és védőrétegének felhordására kül-, és 
beltérben. Gyerekjátékok festésére alkalmas.

■ Vízzel hígítható
■ Környezetkímélő
■ Szerkezettartó
■ Rendkívül rugalmas
■ Gombaölőszert nem tartalmaz
■ Nagyon rugalmas
■ Rendkívül diffúzióképes

PU-akrildiszperzió.

Kb. 1,05 g/cm3

Kb. 35 %

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

(Nußbaum), paliszander-(Palisander), tíkfa-(Teak), mahagóni-
(Mahagoni), ébenfa-(Ebenholz)

1 liter fehér-(Weiß), színtelen-(Farblos)
2,5 és 5 lit valamennyi alapszínben
Speciális színek:
Capalac mix  1 liter, 2,5 liter, 5 liter

Selyemfényű. A fényesség foka a fa felülettől függően változhat.

Felhasználás:

Tulajdonságai:

Kötőanyag:

Sűrűség:

Szilárdanyag tartalom:

Kiszerelések:

Fényességi fok:
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Alapszínek: színtelen, fenyő, világos tölgy, mogyoró, dió, paliszander, tíkfa, maha-
góni, ébenfa, fehér.
A ColorExpress rendszer (Capamix) segítségével a színkártya alapján a 3D-rendszer 
89 speciális színárnyalatában, ill. más kollekciók sok más színében is előállítható.

Bizonyos színek kültéri felhasználásra csak korlátozottan alkalmasak. Ezzel kap-
csolatban a ColorExpress színkeverő állomások adnak információt. A színtelen 
Capadur DecorLasur-t kültérben csak színes lazúrok alá alapként, vagy sötétszínű 
lazúrok fölé fedőlazúrként használjunk, különben az UV-védelem nem lesz megfe-
lelő. Az időjárás szélsőségeinek kitett kültérben színtelen lazúrt ne alkalmazzunk.

A göngyöleg bontatlanul, eredeti csomagolásában legalább 1 évig tárolható.

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. 
Folyékony anyagmaradványokat vízbázisú festékhulladék, a beszáradt anyagmarad-
ványokat pedig kiszáradt festékek vagy háztartási hulladék formájában kell kezelni.

Szín:

Figyelem:

Tárolás:

Hulladék elhelyezés:

Feldolgozás

Mérettartó, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó fa elemek. Az alapnak 
tisztának, hordképesnek, és szennyező anyagtól mentesnek kell lennie. 
Kültéri felhasználás esetén a fa átlagos nedvességtartalma lombhullató fáknál a 
12%-ot, tűlevelű fáknál pedig a 15%-ot nem haladhatja meg. A faszerkezetek vé-
delmére vonatkozó elveket tartsuk szem előtt. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont 
tartós favédelemnek.

Új faszerkezetek: A sima fa felületet szálirányban csiszoljuk meg, alaposan tisz-
títsuk meg, a fából kiváló anyagokat, mint gyanta, gyantaér távolítsuk el. Kültéri 
felhasználás esetén 1X alapozzunk Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval, 
vagy Capadur ImrägnierLasur lazúrral.
Régi, kezeletlen faszerkezetek: A megszürkült, kopott fa felületet csiszoljuk 
le egészen az egészséges, hordképes fáig, majd alaposan tisztítsuk meg. Kültéri 
felhasználás esetén 1X alapozzunk Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval.
Rétegelt faszerkezetek: A nem hordképes régi bevonatot a farészig teljes 
egészében távolítsuk el. Kültéri felhasználás esetén hordjunk fel egy alapréteget 
Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval, vagy Capadur ImrägnierLasur lazúr-
ral. A letapadt régi bevonatokat csiszoljuk, tisztítsuk meg és ellenőrizzük, hogy az a 
Capadur DecorLasur lazúrral összeférhető-e.

A Capadur DecorLasur-t felhasználás előtt jól keverjük fel. A Capadur DecorLasur-t 
ecsettel vagy szórással vihetjük fel. Szórt felvitel esetén vízzel hígítsuk.

■ Sima fa felületekre ecsettel történő felhordás esetén kb. 80-100 ml/m2

■ Durva fa felületekre ecsettel történő felhordás esetén: kb. 200-250 ml/m2

Legalább 8 °C anyag-, környezeti- illetve alaphőmérséklet mellett.

+20 °C-on és 65 % rel. páratartalom mellett kb. 20-30 perc múlva porszáraz, 2-3 
óra múlva megfogható, 6-8 óra múlva átszáradt és átvonható.

Munka-/
szórónyomás

Porító- 
nyomás Hígítás Fúvókaméret

Airless 160-180 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 10-25% 1,3-1,8 mm (3-4)

Magas nyomás 
serleg / festék-
szóró pisztoly

2-4 bar 10-25% 1,5 mm

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítése:

Feldolgozás:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Útmutató szórt  
felhordás esetén:
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Capadur rendszerek fa felületek kül-, és beltéri bevonására

Kültéren1 Mérettartó 
és korlátozottan  

mérettartó fa elemek

Nem mérettartó 
fa elemek Beltéren

Alapréteg

1 X Capadur 
ImprägnierLasur 
vagy Capacryl-

Holzschutzgrund

1 X Capadur 
ImprägnierLasur 
vagy Capacryl-

Holzschutzgrund

2-3 X Capadur 
DecorLasur

Köztes-, és 
fedőréteg

3 X Capadur 
DecorLasur

2 X Capadur 
DecorLasur

1) Az optimális UV védelem elérése érdekében legalább háromszor „színesen” lazú-
rozzunk.

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 véleményét.

Rétegfelépítés:

Műszaki tanácsadás:


