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Capadur F7-LangzeitLasur
Középrétegű, rendkivül idôjárásálló, tartós UV védelemmel ellátott
falazúr, kül- és beltéri használatra. Aromás anyagoktól mentes.

Termékleírás

Caparol Capadur F7-LangzeitLasur

Mérettartó faszerkezetek színezésére valamint nedevesség és UV sugárzás elleni védelmére szolgál
ablakok, ajtók ill. korlátozottan mérettartó, pl. nutféderes lambériák, kapuk és egyéb favázas
szerkezetek esetén, kül- és beltéren egyaránt.

Alkalmazás

■ Biocidmentes. 
■ Aromaszegény oldószer, szagtalan.
■ Tartós UV-védelem a transzparens vasoxid-pigmenteknek köszönhetően. 
■ UV szűrőfilter miatt kiegészítő UV-védelem. 
■ Nedvesség elleni védelem, hosszú időn keresztül. 
■ Tartósan elasztikus. 
■ Magas diffúzióképesség. 
■ Cseppmentes, a felhasználásnak megfelelő viszkozitás. 
■ Nagy felületeken történő felhasználás esetén is egyenletes lazúrfelületet ad a hosszú nyitottidő

miatt.

Tulajdonságok

Aromaszegény alkidgyanta.Bázis

Alapszínek:
0,75 liter / 2,5 liter

Kiszerelés/csomagolási egység

■ SzíntelenSzínek

Alapszínek:
Ebenholz, Eiche, Kiefer, Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Teak, Wallnuss, Svédvörös, Cseresznye,
Sötét mahagoni, Közép teak, Közép tölgy, Angol vörös.

A Color Expressz rendszerrel (Capamix és Capalac mix) a 3D-Kollekció mind a 89 színvariációja és
más színkollekciók egyéb színvariációi is kikeverhetők.

Egyes színárnyalatok csak részben használhatók kültérben. Bővebb információt Caparol
szaktanácsadóktól vagy ColorExpress partnereiknél kaphat. 
Kültéri használat esetén a színtelen Capadur F7-LangzeitLasur-t csak világos, pigmentál bevonatok
alapozójaként használható. Fedőbevonatként csak sötét színnel pigmentált áttetsző bevonatok esetén,
mivel az elegendő UV-védelem nem garantált!
Ne használjon színtelen színárnyalatú terméket az időjárásnak kitett kültéri felületeken!

Selyemfényű.
A fényességi fok a fa felületétől függően változhat.

Fényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen, bontatlan kiszerelésben.Tárolás
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■ Sűrűség: kb. 0,95 g/cm3 

■ Szárazanyag-tartalom: kb. a súly 60%-a.
Műszaki adatok

Beltér 1 Beltér 2 Beltér 3 Kültér 1 Kültér 2

○ ○ ○  +   + 

(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.

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 13 %-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot. A faszerkezetek védelmére szolgáló
alapelveket be kell tartani. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

Alkalmas alapfelületek

Új faszerkezetek: Sima fafelületeket szálirányba csiszolni, alaposan megtisztítani, esetleges egyéb
alkotóelemeket, mint pl.gyanta eltávolítani. Kültéren az alapozást a Capadur Holz-Impregniergrund-al
(faimpregnáló) kell végezni.

Régi, kezeletlen faszerkezetek: Megszürkült, mállott fafelületeket le kell csiszolni egészen addig,
amíg egészséges, hordképes felületet nem kapunk. Alapozás:Capadur Holz-Impregniergrund-al.

Rétegelt faszerkezetek: A nem hordképes felületeteket egészen a fafelületig alaposan le kell
csiszolni. Kültéren az alapozást a Capadur Holz-Impregniergrund-al kell végezni.

Alapfelület előkészítése

A Capadur F7-LangzeitLasur felhasználatra kész, felhordása ecsettel történhet.A felhasználás módja

Feldolgozás:Bevonatrendszer

Bevonatrendszer:

Kültér  Kültér Beltér

Mérettartó faszerkezetek
Korlátozottan mérettartó
faszerkezetek 

Alapréteg: Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capadur F7-LangzeitLasur

Köztes réteg: 1 x Capadur LasurGel1) 2 x Capadur LasurGel Normál esetben nem
szükséges

Fedőréteg 2 x Capadur F7-
LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur

1) Az optimális UV-védelem elérése érdekében legalább 2db köztes réteg szükséges a világos színekhez. Sötét
színű, áttetsző bevonatok (dió vagy sötétebb) esetében elegendő egy köztes bevonat. A színtelen, "átlátszó"
termék az UV sugarakkal szemben nem nyújt védelmet. Emiatt csak színezésre vagy beltéri használatra
alkalmazható.

Lazúrtechnikák, kültéri faszerkezetekhez:

Festett, vagy nem
lazúrozható faszerkezetek:

Alapozzuk a kezeletlen fa felületet Capalac Holz-Imprägniergrund impregnálóval.

1–2 x Capadur UniversalLasur a kiválasztott színben, mint standart színárnyalat.

Alternatíva:
1-2 x Capalac Renovierweiß ColorExpress rendszerben színezve a kiválasztott
színárnyalatban.

1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Ecsettel történő felhasználás esetén kb. 80-100 ml/m2 /réteg.Felhasználás

Min. +5 °C anyag, alapfelület, környezet és levegő hőmérséklet.Feldolgozási feltételek

+20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom mellett a bevonat 10-16 óra elteltével száraz és
átfesthető. A száradás időt és a fényességet befolyásolja a fa alapfelület szívóképessége. Amennyiben
a fa felületeken speciális anyagok (összetevők) találhatóak, ilyen esetben hosszabb száradási idővel
kell számolni.

Száradás/száradási idő
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Tanács

Szénhidrogén oldószert tartalmaz. Gyermekek elől elzárandó. Az edényt gondosan 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. Biztonsági Adatlap

Tartalmaz: 2-Butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat Allergiás reakciót okozhat.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba adni. A beszáradt
anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhetők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó
edényeket a fáradt festékek gyűjtőhelyén kell leadni.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (A/a lkategória) 400 g/l (2010). Ez a termék max. 400 g/l VOC-t
tartalmaz.

EU határérték a VOC tartalomra

M-KH02Termékkód festékek és zománcok

Alkidgyanta, színezett pigmentek, alifás vegyületek, szilikátok, bőrmegelőző (2-butanon-oxim),
adalékok.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.További részletek

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Ügyfélszolgálat
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