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Capadur UniversalLasur
Nie zamykająca porów, cienkopowłokowa, lazura do wymiarowych
i niewymiarowych zewnętrznych elementów drewnianych.
Hydrofobowa – efekt perlenia wody.

Opis produktu

Lazura do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych elementach
drewnianych jak  okna i drzwi, ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych łączonych na pióro
i wpust jak okiennice, bramy, szkielety drewniane, na niewymiarowych elementach drewnianych jak
odeskowania, ogrodzenia, balustrady, oszalowania, pergole. Tylko do zastosowań zewnętrznych!

Zastosowanie

Wskazówka: powłoka chroni tyko tymczasowo przed porażeniem pleśnią. Na ekstremalnie
obciążonych powierzchniach może wystąpić przedwczesne porażenie pleśnią. Powłoka nie zwalcza
rzeczywistej przyczyny powstawania pleśni i grzybów. Okres skutecznego działani nie jest mozliwy do
przewidzenia, ponieważ jest to zależne od obciążenia biologicznego na danym obiekcie. 

Nie stosować na elementach drewnianych stykających się z gruntem i narażonych na uszkodzenia
statyczne. Okna i drzwi zewnętrzne można pokrywać lazurą Capadur UniversalLasur ze wszystkich
stron. Capadur UniversalLasur może służyć jako ochrona przed wilgocią i promieniowaniem UV.

■ System do powlekania drewnianych elementow wymiarowych, ograniczenie wymiarowych i
niewymiarowych

■ Zawiera rozpuszczalniki pozbawione związków aromatycznych
■ Cienkopowłokowa
■ Pozostawia otwarte pory co umożliwia regulację wilgotności drewna
■ Wysoce dyfuzyjna
■ Tworzy ochronnę przed UV
■ Hydrofobowa z efektem perlenia
■ Odporna na każde warunki atmosferyczne
■ Tiksotropowa, nie kapie podczas nakładania
■ Łatwa w nakładaniu
■ Do stosowania przy renowacjach

Właściwości

Żywica alkidowa. Rozpuszczalniki nie zawierające związków aromatycznych.Spoiwo

Standardowe:
750 ml, 2,5 Ltr., 5 Ltr.
(nie wszystkie kolory występują we wszystkich wielkościach opakowań)

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

Wielkość opakowań
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Bezbarwny, wapienna biel, sosna, dąb, orzech laskowy, orzech włoski, mahoń, teak, palisander,
heban, odcień renowacji.

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

Uwaga: Niektóre kolory mogą być używane na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. Informacje na
ten temat dostępne są punktach barwienia ColorExpress. Stosować wyłącznie Capadur
UniversalLasur „bezbarwny”   jako podkład pod kolorową glazurę w celu wyrównania chłonności
podłoża drewnianego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować odpowiedniej ochrony przed
promieniowaniem UV.

Barwa

Satynowy matt.
Stopień połysku może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna.

Stopień połysku

W pomieszczeniach chłodnych. Fabrycznie zamknięte opakowania składować do 24 miesięcy.Składowanie

■ Gęstość: ok. 0,9 g/cm3Dane Techniczne

Sposób użycia

Chłonne 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 ograniczeni wymiarowego i niewymiarowego i 15% dla
drewna wymiarowego.
Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem długotrwałego
zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi.

Wymagany stan podłoża

Nowe elementy drewniane:
Gładkie i oheblowane powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić,
usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Przygotowanie podłoża

Stare nie powlekane elementy drewniane:
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.
Dokładnie oczyścić. 

Drewno powlekane:
Nośne alkidowe powłoki lazurnicze przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do
zdrowej, chłonnej warstwy drewna.

Przed użyciem wymieszać. Capadur UniversalLasur nakłada się pędzlem.Sposób nakładania

Podłoże Zastosowania Gruntowanie Warstwa pośrednia &
Warstwa wierzchnia 

Drewniane elementy
wymiarowe na zewnątrz Capalac Holz-

Imprägniergrund
3x Capadur
UniversalLasur 1)

Drewniane elementy
ograniczenie wymiarowe na zewnątrz Capalac Holz-

Imprägniergrund
3x Capadur
UniversalLasur 1)

Drewniane elementy
niewymiarowe na zewnątrz Capalac Holz-

Imprägniergrund
3x Capadur
UniversalLasur 1)

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

1) Aby uzyskać optymalną ochronę przed promieniowaniem UV, należy nałożyć co najmniej 3x
"barwną" glazurę. Do wyrównania chłonności używać wyłącznie „bezbarwnego”. Renowacja nośnych
lazur alkidowych: 1 – 2x Capadur UniversalLasur.

Układ warstw do elementów drewnianych na zewnątrz:

Do bejcowanych lub nie nadających się już do
lazurowania powierzchni drewnianych

Surowe drewno zaimpregnować Capalac Holz-
Imprägniergrund 

1 - 2x Capadur UniversalLasur w kolorze
renowacyjnym jako kolor standardowy
alternatywnie:
1 - 2x Capalac GrundierWeiß w kolorze
renowacyjnym barwionym w
systemie ColorExpress

1 - 2x Capadur UniversalLasur 

Malowanie pędzlem gładkich powierzchni drewna ok. 80 - 120 ml/m2 na jedną warstwę.

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

Zużycie

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

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

nadaje się do ponownego
malowania

sucha

nach Stunden 12 - 16 24

Czas schnięcia

Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegaja wydłużeniu. Chłonność
podłoża ma wpływ na czas schnięcia. Na drewnie o różnej gęstości (np. dąb) lazura może schnąć
dłużej.

Narzędzia po użyciu czyścić rozcieńczalnikiem do żywic syntetycznych lub rozcieńczalnikiem
uniwersalnym.

Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać
uwolnienia do środowiska. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie
skóry. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, oktylinon (ISO),
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl) sebacate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest
zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem
biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (Nr CAS
64359-81-5), oktylinon (ISO) (Nr CAS 26530-20-1).

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 produktów (typ A/e) wynoszą: 400 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 370 g/l
LZO

Dopuszczalna zawartośc LZO

Żywica alkidowa, olej lniany, krzemiany, nieorganiczne pigmenty barwne, związki alifatyczne, estry,
glikole, woda, etery glikoli, dodatki, środki zabezpieczające powłokę.

Deklarowany skład produktu

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Bliższe informacje

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

Infolinia
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