
Capadur F7-LangzeitLasur

Емайл за дърво, много устойчив на неблагоприятни 

условия, с дълготрайна защита срещу ултравиолетови 

лъчи, предназначен за закрити или открити помещения. 

Не съдържа ароматни въглеводороди

Техническа карта 188

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение За оцветяване и защита на стабилни дървени строителни елементи, като врати и про-
зорци, както и на елементите с ограничена стабилност като дъски, капаци на прозор-
ци, порти, греди и т.н. разположени на открито или закрито. Според актуалния техни-
чески етап, трябва да се спазват интервали на поддръжка и обновяване от 2-3 години.

Характеристики • Без биоцидни вещества; без ароматни въглеводороди
• Силна защита срещу ултравиолетовите лъчи осигурена от съдържащите се пигменти 
железен оксид, както и благодарение на защитния UV филтър
• Дълготрайна защита срещу влагата
• Дълготрайна еластичност; висока дифузионна способност
• Подходящ коефициент на вискозитет, готов за нанасяне
• Дори и при нанасяне върху големи повърхности, благодарение на времето за работа 
образува равномерен филм, еднакъв, готов за следващо нанасяне

Свързващо вещество Алкидна смола със слаб мирис

Опаковка Стандартни цветове:
375 ml: безцветен, бор, дъб, орех
750 ml: бор, дъб, лешник, орех, палисандрово дърво, тиково дърво, махагон, абанос
1 литър: безцветен
2,5 литра: всички стандартни цветове
5 литра: безцветен, бор, дъб, орех, лешник

Capalac mix:1l, 2,5l , 5 l

Цвят Стандартен: безцветен, бор, дъб, лешник, орех, палисандрово дърво, тиково дърво, 
махагон, абанос. Могат да се смесват помежду си във всякакви пропорции. 
Може да се оцвети в системата ColorExpress (Capalac и Capalac mix) в 89 цвята Caparol 
3D System Plus, както и в други цветове от палетите на Caparol.

Внимание!

Някои цветове са предназначени само за външно приложение. Допълнителна ин-
формация можете да откриете в станциите ColorExpress. Capadur F7-Langzeitlasur e 
безцветен във външна среда, използва se само като слой грунд под цветен лак или 
като покривен слой върху лакове с тъмни цветове, тъй като по друг начин не може да 
се осигури достатъчна зашита срещу ултравиолетовите лъчи . Да не се използва без-
цветния лак в открити помещения, подложени на неблагоприятни условия.

Гланц Матово копринен/Лъскаво копринен. Блясъкът може да варира в зависимост от осно-
вата, върху която се нанася.



Техническа карта 188

Технически данни Плътност: около 0,95 g/cm3

Съдържание на твърди вещества: около 60%

Подходящи основи Стабилни дървени строителни елементи и такива с ограничена стабилност. Повърхността 
трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества.

Във външна среда влагата не може да надвишава средно 13% при широколистната дър-
весина и 15% при иглолистната дървесина. Трябва да се спазват мерките за защита на 
дървото. Те са основата за осигуряване защита на дървото при нанасяне на специални 
покрития.

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пласт-
масови контейнери.

Нанасяне

Разход Около 80-100 ml/m2. Разходът зависи от попиващата способност на повърхността. 

Указания за нанасяне:

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Нови дървени строителни елементи: Отстраняват се грапавините, почиства се, рендосва 
се в посока на дървените влакна. Отстраняват се евентуалните следи от смола. Грундира 
се с Capadur ImprägnierLasur.

Старо, необработено дърво без нанесен финишен слой: Повреденото, неустойчиво дър-
во се шлайфа или се рендосва до достигане на „здрав” слой, готов за нанасяне, след 
което се грундира с Capadur Imprägnierlasur.

Боядисано дърво, с положен финишен слой: Отстраняват се старите слоеве боя до дос-
тигане на дървен слой. При външно приложение се грундира с Capadur ImprägnierLasur. 
Рендосват се старите слоеве боя, почиства се и се проверява съвместимостта с Capadur 
F7-LangzeitLasur.

Стабилно дърво или дърво с
ограничена стабилност

Интериор Екстериор

Слой грунд Capalac Holz-Imprä-
gniergrund 

Capadur F7-Lang-
zeitLasur

Междинен слой 1-2x Capadur F7-
LangzeitLasur

не е необходим

Краен слой Capadur F7-Lang-
zeitLasur

Capadur F7-Lang-
zeitLasur

 1)       За постигане на оптимална защита срещу ултравиолетовите лъчи се нанасят 2 
междинни слоя при светлите цветове. При тъмните цветове е достатъчен един междинен 
слой.
Прозрачният продукт няма достатъчна защита срещу  UV лъчите, и поради това се 
препоръчва като основен материал за вътрешно приложение.

Покрития на дървени повърхности на открито
За новите, чисти повърхности и за обновяване на стари повърхности: 
Грунд: Грундират се с Holz-Impragniergrund
Междинен слой: 1-2x Capacryl Haftprimer в необходимия цвят, тониран в ColorExpress
Краен слой: 1-2x Capadur F7-LangzeitLasur

Условия за обработване Минимум + 5°C температура на материала и въздуха. 



Техническа карта 188

Техническа информация 188. Издание  август  2011г.
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

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от матери-
ала се предават на специално оборудвани места.

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

За този продукт (категория A/e): 400 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 400 g/l ЛОС.

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Съдържа въглеводород – разтворител. Да се съхранява на недостъпни за деца места. 
Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да 
се предпазва от източници на пожар, да не се пуши в близост до продукта Да не се вдиш-
ват образуваните изпарения. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. При 
недостатъчно проветрение да се носи защитна маска. Да се използва само в помещения 
с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. 
При случайно поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно 
лекарска помощ и да се покаже опаковката на продукта или този технически лист. 

Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергии

Време за съхнене При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влага на въздуха изсъхва след около 
10-16 часа и може да се нанася следващо покритие. Абсорбционната способност на 
дървената повърхност оказва влияние върху съхненето и блясъка. При дървените ма-
териали с плътна структура (напр. дъб), времето за съхнене може да се удължи.

Технически данни Плътност: около 0,95 g/cm3

Съдържание на твърди вещества: около 60%


