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Capadecor
Arte-Lasur Color
Gotowa do u ycia lazura cienna na bazie akrylanów z
zawarto ci barwnych cz stek.
Opis produktu
Zastosowanie

Specjalna lazura do uzyskiwania bardzo atrakcyjnych, dekoracyjnych powłok lazurniczych na
powierzchniach wewn trznych. Capadecor Arte-Lasur Color jest chroniona prawem patentowym (Nr.:
E93830019.1/TO98A000997).
Arte-Lasur Color to gotowa do u ycia zabarwiona lazura.
Zawarte w lazurze ciemne cz stki tworz na odpowiednio zabarwionych podło ach niepowtarzalny
efekt dekoracyjny.

Wła ciwo ci

Spoiwo
Wielko

opakowa
Barwa

Wodorozcie czalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
Klasa 2 odporno ci na szorowanie na mokro wg PN EN 13300 (Podatna na zmywanie wod z
dodatkiem neutralnych/łagodnych detergentów)
Łatwa w obróbce
Umo liwia nanoszenie poprawek
Dyspersja akrylowa.
2,5 l
Prze roczysta z zawarto ci barwnych cz stek:
Ferrara = cz stki w kolorze czerwieni-oxydowej
Grosseto = cz stki w kolorze pomara czowo-czerwonym
Livorno = cz stki w kolorze szarym

Stopie połysku
Składowanie
Dane Techniczne
Produkty uzupełniaj ce

Zasycha tworz c powłok o satynowo matowym połysku.
Przechowywa w chłodnym miejscu powy ej temp. 0°C. Napocz te opakowania przechowywa
szczelnie zamkni te.
G sto

: ok. 1,0 g/m3

Perlatec Gold/Silber
Pearl White/Red/Green/Blue
Switch Desert Light/Lagoon Water
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Pigmenty nadaj ce powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni
wewn trznych w poł czeniu z produktami: Arte-Lasur, Arte-Lasur Color i Deco-Lasur glänzend. Do
produktów Arte-Lasur mo na doda od 1 % do 5 % pigmentu (prosz uwzgl dnic informacje zawarte
w karcie technicznej nr. 816).
Ilo ci pigmentu dla opakowania 2,5 l Arte-Lasur/Arte-Lasur Color:
1 % = 25 g
2 % = 50 g
3 % = 75 g
4 % = 100 g
5 % = 125 g
Wpływ na powierzchni :
W zale no ci od rodzaju i barwy warstwy po redniej jak równie ilo ci dodanego pigmentu do ArteLasur Color, mo emy osi gn ró norodne efekty powierzchni.

Sposób u ycia
Odpowiednie podło a

Przygotowanie podło a

ciany i sufity we wn trzach. Podło e musi by no ne, suche, czyste, pozbawione substancji
zmniejszaj cych przyczepno . Ponadto podło a powinny by gładkie lub delikatnie fakturowane oraz
równe.
Podło a musz by jednorodne kolorystycznie. Zalecamy wcze niejsze przygotowanie podło a
pigmentowanymi na biało, sorpcyjnymi ale nie zbyt mocno chłonnymi materiałami. Na nowych
tapetach typu „Raufazer” lub tapetach z włókna szkanego nakłada warstw po redni bez ich
wcze niejszego przygotowania. Nale y przestrzega wytycznych zawartych w kartach technicznych
materiałów stosowanych jako warstwy podkładowe i po rednie.
Wskazówki wykonawcze:
Lazury cienne to materiały bezbarwne, które eksponuj barw i faktur podło a. W celu uzyskania
wła ciwego efektu niezb dne jest wykonanie próby na obiekcie.
Wra enie du ego kontrastu uzyskuje si nanosz c zabarwion na ciemny kolor lazur na jasn
warstw po redni . W przypadku stosowania lazur bardzo jasnych na podło ach o mocnej i wyrazistej
fakturze, jasno pigmentowane cz stki s słabo widoczne.
Im wi ksza grubo nakładanej powłoki tym wi kszy jest jej stopie połysku. Powierzchnie o
szlachetnym, eleganckim wygl dzie uzyskiwane s poprzez dodanie do lazury pigmentów o perłowym
połysku w ilo ci od 1 do 5 %. Pigmenty nale y równomiernie rozprowadzi (przestrzega wytycznych
zawartych w karcie technicznej nr. 816).

Układ warstw

Warstwa podkładowa (gruntuj ca):
Caparol-Haftgrund do wykonywania gładkich powłok.
Putzgrund 610 do wykonywania powłok lekko szorstkich
MultiStructurStyle fein, mittel do strukturalnych powłok.
Warstwa po rednia:
Wykona farb Indeko-plus zabarwion na odpowiedni kolor wg. kolekcji kolorystycznej Caparol 3D w
systemie barwienia maszynowego ColorExpress. Stosuj c farb Capadecor Metallocryl INTERIOR
mo na uzyska efekt powłoki metalicznej. Nale uwzgl dni informacje zawarte w akapicie
dotycz cym wpływu na powierzchni .
Uwaga:
Aby unikn
ladów po wałku warstw gruntuj c i po redni nakłada szczotk . Lazury Arte-Lasur
Color nie nakłada bezpo rednio na alkaliczne podło a (np. farby lub tynki silikatowe)
Warstwa wierzchnia:
Arte-Lasur Color ma konsystencje gotow do nakładania, nie nale y jej rozcie cza ani barwi .
Zalecamy całopowierzchniowe nakładanie owalnymi szczotkami lub szerokimi p dzlami. Narz dzie
prowadzi krótkimi, krzy owymi poci gni ciami. Po krótkim czasie odpowietrzenia si wie o
nało onej lazury, powierzchni wygładzi i nada jej ostateczny wygl d t sam szczotk . Aby unikn
widocznych poł cze na zł czach pasm roboczych i/lub przy wyst pieniu wysokich temperatur,
wi ksze powierzchnie powinny wykonywa przynajmniej 2 osoby.
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Warstw po redni w przypadku gładkich podło y
wykona farb Indeko-plus lub Metallocryl
Arte-Lasur Color ma konsystencj gotow do
zabarwion w odpowiednim kolorze wg
nakładania. 1 całopowierzchniowe lazurowanie
kolorystyki 3D w systemie barwienia
wykona szczotk , ruchami krzy owymi.
maszynowego ColorExpress. W przypadku
strukturalnych powierzchninakłada
MultistructureStyle walkiem i wygladzi ruchami
krzy owymi (barwienie maszynowe w systemie
ColorExpres).
Zu ycie
Warunki obróbki
Czas schni cia
Czyszczenie narz dzi

Ok. 110-150 ml/m2 na jedn powłok lazurnicz w zale no ci od chłonno ci i struktury podło a.
Dokładne zu ycie nale y ustali na podstawie bezpo redniej próby na obiekcie.
Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podło a
W temp. +20°C i wzgl dnej wilgotno ci powietrza wynosz cej 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha po ok. 4 godz.
Po u yciu my wod z ew. dodatkiem detergentów.

Wskazówki
Uwaga
(stan na dzie wydania)
Utylizacja
Dopuszczalna zawarto c LZO

Kod produktu farby i lakiery
Deklarowany skład produktu
Bli sze informacje
Doradztwo techniczne

Infolinia

Przechowywa w miejscu niedost pnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skór
natychmiast przemy du ilo ci wody. Zapobiega przedostaniu si materiałów do kanalizacji.
Unika zrzutów do rodowiska.
Tylko całkowicie opró nione pojemniki nadaj si do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie
obowi zuj cymi przepisami.
Zgodnie z Dyrektyw UE warto dopuszczalna maksymalnej zawarto ci LZO (lotnych zwi zków
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie 50 g/l LZO.
M-DF02
Dyspersja ywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, substancje
błonotwórcze, dodatki, konserwanty.
Patrz karta charakterystyki wyrobu.
W karcie niniejszej niemo liwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich wyst puj cych w
praktyce podło y. W przypadkach, które nie zostały opisane powy ej, pomocnym mo e okaza si
kontakt z naszym Działem technicznym. Ch tnie udzielimy Pa stwu szczegółowych informacji
zwi zanych z konkretnym obiektem.
Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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