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Capadur UniversalLasur
Apsaugantys nuo drėgmės ir UV spindulių, lazūriniai, suteikiantys
spalvą dažai tikslių ir netikslių matmenų išorės medinėms
konstrukcijoms. Atsparūs vandeniui dėl „hidroperl" efekto.

Produkto aprašymas

Tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams ir durims, santykinai tikslių matmenų medinėms
konstrukcijoms, kaip antai: įkirčiais ir dygiais sujungiamoms apkaloms, palangėms, vartams,
fachverkams ir kt. ir netikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: apkaloms, tvoroms, malksnoms, 
balkono turėklams, kojiniams, pergolėms ir t.t. apipavidalinti spalviškai, apsaugoti nuo drėgmės ir UV
spindulių. Naudojama tik išorėje, nes susidariusi plėvelė apsaugo paviršių nuo pelėsinių grybų apnašų.

Paskirtis

Nuoroda:
Plevelė nuo pelėsinių grybų apsaugo tik ribotą laiką. Kai paviršius veikia itin didelė pelėsinių grybų
apkrova, apnašų gali atsirasti pirma laiko. Plėvelė nepašalina tikrosios apnašų priežasties. Efektyvumo
trukmės negalima nustatyti iš anksto, nes ji priklauso nuo konkretaus objekto biologinės apkrovos.

Dažyvės nenaudoti medinėms konstrukcijoms, kurios liečiasi su žeme. Langus ir išorines duris
„Capadur UniversalLasur“ galima dažyti iš abiejų pusių. „Capadur UniversalLasur“ - tai apdailos
dažyvė, apsauganti nuo drėgmės ir UV spindulių. Prieš dengiant plokščių pavidalo medinius gaminius,
pvz., gabalinės  medienos plokštes,  faneros plokštes, medienos drožlių arba medienos plaušų
plokštes, laikytis BFS Nr. 18 atmenos 2.2.3 pastr. nuorodų.

■ Tinka tikslių, santykinai tikslių ir netikslių matmenų išorės medinėms konstrukcijoms.
■ Tirpikliai be aromatinių junginių.
■ Plonasluoksniai.
■ Atvirų porų.
■ Labai difuziški.
■ Gerai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių.
■ Atsaprūs vandeniui dėl „hidroperl" efekto.
■ Su plėvele, apsaugančia nuo pelėsio.
■ Gerai apsaugo nuo atmosferos veiksnių.
■ Klampūs, todėl nelašantys.
■ Lengvai ir maloniai dengiami.
■ Paprasti atnaujinant.

Savybės

Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.Pagrindinė medžiaga

375 ml ne visos spalvos, 1 l, 2,5 l, 5 l.
Ypatingos spalvos gaunamos su  „Capalac mix".
Gamykliškai dažomi ir 25 l.

Pakuotė/indų talpa

Standartinės spalvos: pušies, šviesi ąžuolo, riešuto, lazdynmedžio, palisandro, tiko, raudonmedžio,
juodmedžio, bespalviai, restauravimo spalva „maserier" technikai. Visas spalvas galima maišyti vieną
su kita.

Spalvos

„Color-Express” („Capalac mix”) spalvinimo mašinomis dažai maišomi „3D-Collection” 89 atspalviais 
pagal spalvyną, taip pat daugeliu atspalvių iš kitų kolekcijų.

Nuoroda: kai kurios spalvos gali būti naudojamos tik išorės paviršiams. Informaciją apie tai galima
gauti  „Color-Express” spalvinimo  mašinų skyriuje.
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Bespalviais lazūriniais dažais nugruntuoti, kad būtų išlyginta geba sugerti, kitaip  UV apsauga nebus
pakankamai efektyvi.

Šilko matinis.
Blizgesio laipsnis svyruoja priklausomai nuo medienos paviršiaus.

Blizgesio laipsnis

Sandariai uždarytas pakuotes laikyti vėsiai.Laikymas

■ Tankis: apie 0,9 g/cm3 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

Sugeriančios, tikslių matmenų, santykinai tikslių ir netikslių matmenų medinės konstrukcijos. Pagrindas
turi būti sausas, be birių dalelių  ir išlaikyti apkrovą. Tikslių matmenų medienos drėgmė turi būti ne
didesnė kaip 13%, santykinai tikslių ir netiklsių matmenų ne didesnė kaip 15%.
Reikia laikytis medienos apsaugos taisyklių. Tai užtikrins ilgalaikę apsaugą.

Tinkami pagrindai

Naujos medinės konstrukcijos: lygūs, nuobliuoti medienos paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą,
kruopščiai nuvalomi, pašalinami ištryškę sakai.

Pagrindo paruošimas

Neapdorota sena mediena: patrūniję, atmosferos veiksnių pakenkti medienos paviršiai nušlifuojami
iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalomi.

Padengta mediena: apkrovą išlaikantys alkidinės dervos lazūriniai dažai nušlifuojami ir nuvalomi.
Apkorvos neišlaikančios dangos- pašalinamos.

„Capadur UniversalLasur“  prieš naudojimą išmaišomi. „Capadur UniversalLasur“ dengiami teptuku.Sluoksnių sandara

Sluoksnių sandara:

Tikslių matmenų
medinės dalys

Santykinai tikslių
matmenų medinės
dalys

Netikslių matmenų
medinės dalys

Impregnavimas

Tarpinis ir dengiamasis
sluoksnis

1x Capalac Holz-
Imprägniergrund

3x Capadur
UniversalLasur

1x Capalac Holz-
Imprägniergrund

3x Capadur
UniversalLasur

1x Capalac Holz-
Imprägniergrund

3x Capadur
UniversalLasur

Nepadengtų išorės paviršių dengimas:

Norint, kad apsauga nuo ultravioletinių spindulių būtų optimali, spalvotais lazūriniais dažais reikia
padengti ne mažiau kaip 3 kartus. Bespalviais lazūriniais dažais dengiama papildomai, kad būtų
išlyginta geba sugerti. Atnaujinant apkrovą išlaikančius alkidinės dervos lazūrinių dažų sluoksnius
dengti 1-2 x „Capadur UniversalLasur".

„Maserier" technika išorės mediniams paviršiams:

Dėmėtiems, lazūra dengti netinkantiems mediniams
paviršiams: 

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

1-2 x Capadur UniversalLasur, renovavimo
spalva- standartinė.
alternatyva:
1-2 x Capalac Grundierweiß, renovavimo
spalva gaunama spalvinant "ColorExpress" 

1-2 x Capadur UniversalLasur

Lygiems mediniams paviršiams, dengiant tepuku: ~ 80-120 ml/m2/ vienam sluoksniui.Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5° C.Dengimo sąlygos
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Kai temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius gali būti dengiamas po 12 –16 val.
Visiškai paviršius išdžiūsta po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis,
džiūsta ilgiau. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių ( pvz., ąžuolo), džiūsta ilgiau. „Capadur
UniversalLasur“ dengiama išorės mediena.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Nuorodos

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kenksminga vandens organizmams,
gali sukelti ilgalaikius nepalankius pakitimus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus iškart
kreipkitės į gydytoją, parodykite pakuotę arba etiketę, gali pažeisti žarnyno florą. Saugokite, kad
nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Dengti teptuku arba voleliu. Jei
šlifuojate, naudokite P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu.
Darbo metu venkite valgyti, gerti ar rūkyti. Patekus į akis ar ant odos gerai nuplaukite vandeniu.
Sudėtyje yra butanonoksimo, neodekano rūgšties kobalto druskos, bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-
piperidil) sebacato - tai gali sukelti alergines reakcijas.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų amalių
surinkimo punktus.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte (kateg. A/e): iki 400 g/l (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 400 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-KH02FProdukto kodas (dažai ir emaliai)

Žiūrėti saugos duomenų lapus.Išsamesni duomenys

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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