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Capadur DecorLasur
Ekologiška, skiedžiama vandeniu,
poliuretaninė medžio dažyvė vidaus bei išorės paviršiams

Produkto aprašymas

Apsaugoti ir suteikti spalvą tikslių matmenų medinėms statybinėms konstrukcijoms, pvz.  langams ir
durims, sąlyginai tikslių matmenų medinėms statybinėms konstrukcijoms, pvz. lentų su įpjovomis,
langinėms, vartams, fachverkams ir kt. bei netikslių matmenų medinėms statybinėms konstrukcijoms,
pvz. klojiniams, saunoms, skiedrų stogams,  balkonų  turėklams, apkaloms, pavėsinėms ir kt. viduje
bei išorėje. Prieš dengiant plokštės pavidalo medinius gaminius, pvz. gabalinės medienos ar faneros
plokštes, drožlių arba plaušo plokštes, reikia laikytis BFS atmenos Nr. 18, 2.2.3 skyriaus nuorodų.

Paskirtis

Į išorei naudojamą „Capadur DecorLasur“ dažyvę gali būti įmaišoma „Caparol- Fungizid“, kurie sudaro
apsauginę plėvelę, laikinai apsaugančią paviršių nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų. Stipriai
biologinės taršos apkrovos veikiamus medinius gaminius, kaip, faneros plokštes (pvz., alepinės pušies
plokštes), orientuotų drožlių plokštes minėtos apnašos gali vėl apnikti dar prieš baigiantis garantiniam
laikui.

Dažyvės „Capadur DecorLasur“ kartu su „Caparol Fungizid“ nenaudoti vidaus paviršiams ir vaikų
žaislams.

■ Skiedžiama vandeniu
■ Ekologiška
■ Tvirta
■ Labai elastiška
■ Labai difuziška
■ Vaikų žaislams tinkama pagal DIN EN 71-3

Savybės

Poliuretano akrilinė dispersija.Pagrindinė medžiaga

■ Standartinės spalvos: Pakuotė/indų talpa

750 ml: visų standartinių spalvų;
2,5 l: visų standartinių spalvų;
5 l: baltos spalvos, bespalvė;
375 ml: bespalvė.

■ Standartinės spalvos: bespalvė, pušies, juodmedžio, šviesi ąžuolo, mahagonio, lazdynmedžio,
palisandro, tikmedžio, graikinių riešutų, balta.

Spalvos

Spalvinimo mašinomis „Color-Express” („Capamix”) dažyvės spalvinamos 89 spalvomis pagal "3D-
kolekcijos" spalvininką, taip pat spalvinama  ir kitomis įvairiomis spalvomis iš kitų spalvininkų kolekcijų.

Nuoroda: kai kurios spalvos gali būti naudojamos tik išorės paviršiams. Informaciją apie tai teikiama
„Color-Express” spalvinimo vietose.
Bespalvė „Capadur DecorLasur” dažyvė naudojama kaip gruntas prieš dengiant spalvotą dažyvę arba
kaip dengiamasis sluoksnis ant tamsių dažyvių spalvų, nes antraip apsauga nuo ultravioletinių
spindulių bus nepakankama. Bespalvė dažyvė nenaudojama atviriems, atmosferos veiksnių
veikiamiems išorės paviršiams dengti.
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Šilko blizgesio. Blizgesio laipsnis svyruoja priklausomai nuo medienos paviršiaus.Blizgesio laipsnis

Neatidaryti indai išlieka nepakitę 1 metus.Laikymas

■ Tankis: apie 1,05 g/cm3 

■ Kietųjų dalelių kiekis: apie 35 %
Techniniai duomenys

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

+  +  +  +  + 

(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Dengimas

Tinka tikslių, sąlyginai tikslių ir netikslių matmenų medinėms konstrukcijoms.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių.

Tinkami pagrindai

Tikslių matmenų medinės konstrukcijos drėgmė turi būti vidutiniškai 13%, sąlyginai tikslių matmenų ir
netikslių matmenų medinės konstrukcijos - 15%.
Dengiant reikia laikytis medienos apsaugos pagrindų- tai ilgalaikės medienos apsaugos sąlyga.
Baltos spalvos dažyve dengta mediena dėl netinkamų sąlygų po kurio laiko gali pagelsti.

Naujos medinės konstrukcijos:
Lygūs medienos paviršiai nušlifuojami pagal plaušų kryptį, kruopščiai nuvalomi, pašalinami ištryškę
sakai. Išorės paviršiai 1 kartą  impregnuojami gruntu „Capacryl-Holzschutz-Grund".

Pagrindo paruošimas

Neapdorota sena mediena: 
Patrūniję, atmosferos veiksnių pakenkti mediniai paviršiai nušlifuojami ir kruopščiai nuvalomi. Išorės
paviršiai 1 kartą gruntuojami gruntu „Capacryl-Holzschutz-Grund".

Padengta mediena: 
Pašalinami seni, apkrovos neišlaikantys sluoksniai. Išorės paviršiai gruntuojami 1 kartą „Capacryl-
Holzschutz-Grund". Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai nušlifuojami, nuvalomi ir patikrinamas
suderinamumas su „Capadur DecorLasur”.

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų pažeisti medienos paviršiai išorėje (išankstinė
apsauga):
Pagrindas paruošiamas kaip paminėta  aukščiau. Į „Capadur DecorLasur“ įpilama 6% „Caparol-
Fungizid” ir kruopščiai išmaišoma. (Žr. taip pat techninę informaciją „Caparol-Fungizid”). Pelėsinius
grybus ir dumbliagrybius kruopščiai nuplauti. Tuomet paviršiai nuplaunami „Capatox” ir paliekami gerai
išdžiūti. Pagrindas paruošiamas kaip paminėta aukščiau.
Į „Capadur DecorLasur“ įpilama 6% „Caparol-Fungizid” ir kruopščiai išmaišoma. Žr. taip pat techninę
informaciją „Caparol-Fungizid” ir „Capatox".

   Darbinis purškimo slėgis  Išpurškimo slėgis  Skiedimas Antgalis

Beoris purkštuvas 160-180 bar     0,23-0,28 mm =
0,009-0,011 colių

„Airmix“/“Aircoat“ 60-90 bar 1 - 2,5 bar maks. 5% 0,23-0,28 mm =
0,009-0,011 colių

„Finecoat“     10-25 % 1,3 - 1,8 mm (3 - 4)
Aukšto slėgio
purkštuvas/
pistoletas

  2 - 4 bar 10-25 % 1,5 mm

Dengimo būdas

Prieš naudojimą „Capadur DecorLasur“ gerai išmaišyti. „Capadur DecorLasur“ galima dengti teptuku
arba purkšti purkštuvu. Dengiant purškimo būdu, skiedžiama vandeniu. „Capadur DecorLasur“
sumaišius su „Caparol-Fungizid“ purkšti purkštuvu negalima.

Sluoksnių sandara

  Išorės 1) Vidaus
Tikslių, sąlyginai tikslių ir

netikslių matmenų medinės
konstrukcijos

Grunto sluoksnis Capacryl Holzschutz-Grund Capadur DecorLasur
Tarpinis sluoksnis 2 x Capadur DecorLasur nebūtinas 

Baigiamasis sluoksnis Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur
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1)Kad būtų gauta optimali apsauga nuo ultravioletinių spindulių, spalvota dažyvę reikia dengti ne
mažiau kaip 3 kartus.

Teptuku dengiant lygius medinius paviršius: ~ 80 - 100 ml/ m2.Sąnaudos

Teptuku dengiant šiurkščius pjautinius medinius paviršius: ~ 200-250 ml/ m2.

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: 
medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 8°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, prie paviršiaus dulkės nelimpa po 20-30
min., liesti galima po 2-3 val., išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 6-8 val.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Įrankiai po naudojimo
plaunami iškart vandeniu ir muilu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Dirbant naudoti A2/ P2 filtrus.
Sudėtyje yra 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų
liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje (A/e kateg.), kiekis:130 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 30 g/l lakiųjų  organinių
junginių (LOJ).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-KH01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Pagal VdL-RL01:
Poliuretano – poliakrilato derva, spalvotieji pigmentai, vanduo, glikolis, estero alkoholis, priedai,
konservantai.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mus arba
mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt   www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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