
Capadur Aqua-Lasur 
Universal

Лак на базата на алкидна смола, разтворим във 

вода, за стабилни и нестабилни дървени елементи 

за външно приложение. Хидрофобен благодарение 

на технологията Hydroperl-Effekt

Техническа карта 016

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение За защита от влага и боядисване на стабилни дървени строителни елементи като про-
зорци и врати, на дървени строителни елементи с ограничена пространствена стабил-
ност като облицовани повърхности с дърво, капаци, порти, греди от гредоред  и др., 
и на нестабилни дървени строителни елементи като облицовки на фасади, огради, 
перголи, навеси за автомобили, парапети на балкони. Използва се само за външно 
приложение, тъй като продуктът образува защитен филм против гъбички. Външните 
врати и прозорци се боядисват от всички страни. 

Характеристики •  Разтворим във вода
•  Със слаб мирис
•  Хидрофобен благодарение на технологията Hydroperl-Effekt
•  Оптимална УВ защита благодарение на технологията UV-Blocker
•  Висока дифузионна способност
•  Защита от гъбички 

Опаковка 1 l, 2,5 l

Съхранение Срокът на валидност е 1 година за оригинално запечатани опаковки, съхранявани на 
хладно, предпазен от замръзване.

Технически данни Плътност: около 1,0 g/cm³

Основа на материала Хибридно свързващо вещество от алкидна и акрилна смола.

Цвят Безцветен. Може да се тонира по компютъризирана система ColorExpress в голямо 
разнообразие от цветове.

Цвят Безцветен. Може да се тонира по компютъризирана система ColorExpress в голямо 
разнообразие от цветове.
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Разход Върху гладки дървени повърхности, около 80 ml/m² за слой. Върху груби повърхно-
сти,около 150- 200 ml/m² за слой. Разходните стойности са ориентировъчни и варират 
според вида дърво и финишния слой на повърхността. Точният разход се определя чрез 
извършване на проби.  

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Дървените строителни елементи на външни повърхности на сгради, стабилни, с огра-
ничена стабилност или нестабилни елементи. Хоризонталните повърхности трябва да 
бъдат защитени, като се покрият например с ламаринени листове. Спазвайте констру-
ктивните принципи за защита на дървото. Трябва да се осигури бързото изхвърляне на 
водата от дървената повърхност и да се избягва навлизането й в конструкцията (предо-
твратете застоя на влага). Осигурете достатъчна защита против водни пръски.

Повърхността трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества. Тества се но-
сещата способност и съвместимостта на старите слоеве. Проверява се влажността на 
дървото преди полагане на продукта. Влажността на дървото  не трябва да надвишава 
15%. Проверете дали дървените строителни материали под формата на плоскости мо-
гат да се използват на открито като строителни материали за фасада и дали могат да 
бъдат боядисвани (спазвайте указанията на производителя ).Спазвайте указанията от 
лист BFS № 18. Да не се използва върху плоскости/строителни материали, съдържащи 
цимент. Съвместимостта на продукта с дървени строителни материали не може да бъде 
гарантирана за всички основи, поради което трябва да се тества внимателно. Да не се 
използва за подови покрития или за покриви. Спазвайте интервалите за поддръжка, 
съгласно лист BFS 18, приложение В.

Време за съхнене При 20 ° C и 65% относителна влажност, след около 30 мин основата е суха на до-
пир. След 8 часа може да се пребоядиса. След 24 часа повърхността е напълно суха.   
При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съх-
нене.

Минимална работна тем-
пература

Температура на материала, въздуха и носещия слой: Минимум 8°C.

Подготовка на основата Нови дървени повърхности: Гладките дървени повърхности се шлифоват в посока на 
влакното, почистват се основно и се отстраняват чуждите тела, например смолата. 

Стари дървени повърхности: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните 
атмосферни условия, които са посивели, се шлайфат до достигане на здрава, носеща 
дървесина и се почистват основно. 

Боядисани дървени повърхности: Старите неносещи бои се отстраняват напълно, до 
дървен слой. Старите носещи бои се шлайфат, почистват се и се проверява съвмести-
мостта. 

Дървените повърхности, засегнати от външната страна от гъбички и водолюбиви рас-
тения: Повърхностите, засегнати от гъбички и водолюбиви растения се измиват добре 
и се обработват с Capatox. Подготовката на носещия слой се извършва, съгласно ука-
занията, посочени по-горе. Прочетете техническата информация на продукта Capatox.

Полагане Capadur Aqua-Lasur Universal е готов за нанасяне. Може да се нанесе с мече или с 
четка. Върху големите повърхности се нанася с мече и веднага се разнася с четка. При 
високи температури повърхността се навлажнява, с помощта на гъба, напоена с чиста 
вода и се боядисва веднага. 

Нанася се малко количество от материала, така че да не се получат повърхности с види-
мо припокриване. Ако е необходимо осигурете достатъчен брой нанасящи работници. 
Продуктът не може да се нанася чрез пръскане поради веществата, предотвратяващи 
гъбичните атаки. 

Разреждане Capadur Aqua-Lasur Universal е готов за нанасяне. Разрежда се макс. 5% вода, когато се 
нанася върху силно абсорбиращи повърхности или при високи температури.
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Техническа информация 016. Издание  февруари 2010г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

        СЪВЕТИ

Депониране

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат 
в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, су-
хите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.

Гранична стойност до-
пустима от ЕС за съдър-
жание на ЛОС

За този продукт (Кат. A/e): 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l.

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите да се измият 
веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. S28 При контакт с кожата, да се 
измие веднага с много вода и сапун. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да се 
избягва разливане в околната среда.

Съдържа алфа-3-(3-(2H-бензотриазол-2-il)- 5-tert-butil-4-hidroxifenil)propionil-omega-
hidroxipoli(oxietilen). Може да предизвика алергични реакции. Допълнителни указания: 
вижте листа за безопасност на продукта.

Носеща основа Подготовка на 
носещата основа

Импрегниране Грундиране Междинен 
слой

Краен слой

Небоядисано дърво 
(естествено)

 
лист BFS 18

Capacryl Holzschutz-
Grund

Capadur Aqua-
Lasur Universal

Capadur 
Aqua-Lasur 
Universal

Capadur 
Aqua-Lasur 
Universal

Стари носещи бои Шлайфат се, 
Почистват се

---- Capadur Aqua-
Lasur Universal

---- Capadur 
Aqua-Lasur 
Universal

Техника „външен 
вид дървесни 
влакна“ (изсветлява 
нюанса на 
повърхностите в 
тъмни цветове)

Подготовката на 
повърхността и 
импрегнирането се 
извършват по начина 
посочен по - горе, в 
зависимост от вида 
на повърхността

Подготовката на 
повърхността и 
импрегнирането се 
извършват по начина 
посочен по - горе, в 
зависимост от вида на 
повърхността

Capacryl 
Halfprimer във 
възтановяващ 
цвят

Capadur 
Aqua-Lasur 
Universal

Capadur 
Aqua-Lasur 
Universal

 
1) За оптимална защита от УВ лъчите, светлите нюанси се нанасят в три слоя – един основен слой, един 
междинен слой и един краен  слой, (не се нанасят с техниката „външен вид дървени влакна”). При тъмните 
нюанси (цвят орех или по-тъмни) е достатъчно нанасянето на два слоя – един слой грунд и един краен слой. 
Безцветният продукт няма достатъчна защита към УВ лъчите и служи най-вече като основен материал за 
боядисване.
2) Повредените участъци от старите слоеве боя се поправят в съответствие с вида на носещия слой.

Инструкции за нанасяне


