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Capadur DecorLasur
Ekologiczna, wodorozcieńczalna poliuretanowa lazura do drewna,
przeznaczona do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Opis produktu

Do ochrony i wykonywania barwnych powłok na wymiarowych elementach drewnianych, typu okna i
drzwi, na ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych typu odeskowania łączone na pióro i
wpust oraz na inne powszechnie stosowane sposoby, okiennice, bramy, szkielety drewniane i in. oraz
na niewymiarowych elementach drewnianych, typu deskowania, ogrodzenia, gont, balustrady
balkonowe, oszalowania, altany itp. Lazura przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przed nałożeniem powłoki na materiały drewniane w kształcie płyt (takie jak np. płyty z litego drewna
lub sklejka fornirowana) należy przestrzegać instrukcji podanych w kartach BFS-Merkblatt nr 18 ust.
2.2.3 i nast. 

Zastosowanie

■ Wodorozcieńczalna
■ Przyjazna dla środowiska
■ Nie klei się po wyschnięciu
■ Wysoce elastyczna
■ Wysoce dyfuzyjna
■ Zgodna z normą PN EN 71-3, może być stosowany do zabawek dla dzieci

Właściwości

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa.Spoiwo

Standardowe:
750 ml, 2,5 Ltr., 5 Ltr.
(Nie wszystkie standardowe odcienie kolorów są dostępne w każdym rozmiarze opakowania)

Wielkość opakowań

ColorExpress: 
750 ml, 2,5 Ltr., 5 Ltr.

■ Kolory standardowe:
Bezbarwny, sosna, dąb, mahoń, orzech, palisander, teak, orzech, biały

Barwa

Inne odcienie można barwić za pomocą ColorExpress. Materiał bazowy to kolor „bezbarwny”.

Wskazówka: Niektóre kolory można stosować na zewnątrz tylko pod pewnymi warunkami. Dokładnych
informacji udziela punkt barwienia maszynowego. Bezbarwną lazurę Capadur DecorLasur można
stosować na zewnątrz wyłącznie jako środek gruntujący pod powłoki barwne lub jako warstwę
wierzchnią na lazurach o ciemnych kolorach, ponieważ nie gwarantuje ona całkowitej ochrony przed
promieniowaniem UV. Nie stosować lazury bezbarwnej na elementach zewnętrznych wystawionych na
działanie warunków atmosferycznych.

Satynowy połysk.
Stopień połysku może się zmieniać w zależności od powierzchni drewna.

Stopień połysku

Oryginalnie zamknięte opakowania mozna składować co najmniej 1 rok.Składowanie
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■ Gęstość: ok. 1,05 g/cm3

■ Zawartość składników stałych: ok. 35 %
Dane Techniczne

wewnętrzne
typ 1

wewnętrzne
typ 2

wewnętrzne
typ 3

zewnętrzne
typ 1

zewnętrzne
typ 2

+ + + + +

(–) nie nadaje się / (○) nadaje sie warunkowo / (+) nadaje się

Klasyfikacja według
karty technicznej nr 606

Sposób użycia

Niewymiarowe, ograniczenie wymiarowe i wymiarowe elementy drewniane.
Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność.
Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla drewna wymiarowego i 15% dla drewna nie
wymiarowego. Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem
długotrwałego zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi. W przypadku lazury
barwionej na biało mogą wystąpić przebarwienia, zżółknięcia.

Wymagany stan podłoża

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane
Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć
wydzielające się składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Przy stosowaniu na
zewnątrz zagruntować 1x środkiem Capacryl-Holzschutz-Grund.

Stare nie powlekane elementy drewniane
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.
Dokładnie oczyścić. Przy stosowaniu na zewnątrz zagruntować 1x środkiem Capacryl-Holzschutz-
Grund.

Drewno powlekane
Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.
Przy stosowaniu na zewnątrz zagruntować 1x środkiem Capacryl-HolzschutzGrund.
Dobrze przyczepne istniejące powłoki przeszlifować , oczyścić i sprawdzić na tolerancję z Capadur
DecorLasur.

Zewnętrzne elementy drewniane narażone na atak pleśni i grzybów (zapobiegawczo).
Podłoże przygotować zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami. Do lazury Capadur DecorLasur dodać
maks. 6 % środka Caparol-Fungizid i dokładnie wymieszać. Przestrzegać zaleceń z karty technicznej
środka Caparol-Fungizid.

Zewnętrzne elementy drewniane porażone przez algi i grzyby
Usunąć nalot pleśni i grzybów. Powierzchnie zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia. Podłoże przygotować zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami. Do lazury
Capadur DecorLasur dodać maks. 6 % środka Caparol-Fungizid i dokładnie wymieszać. Przestrzegać
zaleceń z karty technicznej środków Caparol-Fungizid i Capatox.

Przed użyciem Capadur DecorLasur należy wymieszać. Capadur DecorLasur może być nakładany
pędzlem lub natryskiem. Do natrysku należy rozcieńczyć wodą.
Wskazówki do natrysku:

Sposób nakładania

Dysza Ciśnienie robocze Ciśnienie
rozpylające Rozcieńczenie

Airless 0,009 - 0,011 inch 160 - 180 bar

Airmix/Aircoat 0,009 - 0,011 inch 160 - 180 bar 1 - 2,5 bar max. 5 %

niskociśnieniowy 1,3 -1,8 mm (3-4) 0,5 - 1,0 bar 10 - 25 %

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

Podłoże Zastosowanie Warstwa
gruntująca

Warstwa
pośrednia

Warstwa
wierzchnia 

Wymiarowe,
ograniczenie, i
niewymiarowe
elementy
drewniane

na zewnątrz 1) Capacryl
Holzschutz-Grund

2x Capadur
DecorLasur

Capadur
DecorLasur

Wymiarowe,
ograniczenie, i
niewymiarowe
elementy
drewniane

wewnątrz Capadur
DecorLasur

i. d. R. nicht
erforderlich

Capadur
DecorLasur

Układ warstw na przygotowanych
podłożach
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1) Aby zapewnić optymalną ochronę przed UV, należy nałożyć co najmnie 3 barwione warstwy.

Malowanie pędzlem na gładkiej powierzchni:
Ok. 80–100 ml/m2

Malowanie pędzlem na szorstkiej powierzchni:
Ok. 200–250 ml/m2

Podane wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi, które mogą się różnić w zależności od
podłoża i i jego stanu. Dokładne wartości zużycia można określić tylko na podstawie wcześniejszych
powłok testowych.

Zużycie

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej. 5 °C (korzystny zakres: 10 do 25°C)
Wilgotność względna: ≤ 80%

Warunki obróbki

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyłosucha po ok. 20-
30 min, odporna na dotyk po ok. 2-3 godz., całkowicie wyschnięta i nadająca się do ponownego
malowania po ok. 6 - 8 godz.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i
względnej wilgotności
powietrza wynoszącej
65%

pyłosucha odporna na dotk mzliwość powtórnego
malowania

po godznach 0,3 - 0,5 2 - 3 6 - 8

Narzędzia po użyciu umyć wodą.Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić
przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte
resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do
recyklingu.

Utylizacja

dla tego typu produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 30g/l.Dopuszczalna zawartośc LZO

M-KH01Kod produktu farby i lakiery

Żywica poliakrylanowa, żywica poliuretanowa / poliakrylanowa, polisiloksany, krzemiany, pigmenty
nieorganiczne, woda, glikole, alkohole estrowe, dodatki, konserwanty.

Deklarowany skład produktu

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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