
Ez a mûszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok 
sokszínûségére, a felhasználó nem menthetô fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány 
elveszti érvényességét.

Alkalmazás:
Speciálisan kifejlesztett attraktív és 
gazdaságosan felhordható lazúr 
beltéri felületek festésére (sima és 
enyhén strukturált felületekre).

Különlegessége:
A színezett lazúr tartalmaz világos 
pigmenteket, melyek más festék-
pigmentekkel nem keverednek és 
egy magasértékû optikailag eltérô 
felületet képeznek. A Capadecor 
Arte-Lasur szabadalmaztatott termék. 
(Nr. EP1004638A2)

Tulajdonságok:
• Vízzel hígítható, környezetkímélô 

és szagtalan
• Oldószermentes
• Vízzel és semleges háztartási tisz-

títószerekkel tisztítható (ca. 20 nap 
után)

• Esetleges sérülések a felületen 
könnyen javíthatóak

• Capamix géppel színezhetô

Kötôanyag bázis:
Akrilát diszperzió

Fényességi fok:
Selyemmatt

Szín: Fehér-transzparens

Capamix gépekkel a 3D színkártya 
szerint ca. 150. színben színezhetô. 
A színezés után csekély oldószertart-
alma lehet a terméknek.

Kérjük figyelembe venni, hogy a la-
zúrszín a fal karakterétôl, a felhordási 
technikától, a rétegvastagságtól és 
az alapfelület színétôl függôen eltér-
het a az eredeti 3D színtôl.
Tárolás:
Hûvös, fagymentes helyen tárolan-
dó. Felbontott göngyöleget jól le 
kell zárni.

Száradási idô:
+20 °C hômérséklet és 65 % relatív 
páratartalom esetén a bevonat 4 óra 
múlva felületszáraz.

Figyelem!
Gyermekek elôl el kell zárni. Ha 
szemmel érintkezésbe kerül, víz-
zel azonnal alaposan ki kell öblíteni. 
Nem juthat természetes vizekbe.

Bôvebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Hulladék elhelyezés:
Csak maradéktalanul kiürített edényt 
szabad újrafeldolgozásra leadni. A 
maradékokat a festékek és lakkok 
számára kijelölt hulladékgyûjtôben 
kell elhelyezni vagy háztartási hulla-
dékként kell eltávolítani.

Kiszerelés:
5 liter

Rétegfelépítés
Alapozás:
Hengerrel vagy kefével a megfelelô 
alapokra

-sima felületre CapaSilan vagy 
Caparol Haftgrund
-strukturált felületre Capatect Vako-
latalapozó 

Figyelem!
Az Arte-Lasurt ne hordjuk fel köz-
vetlenül alkáliákat tartalmazó felületre 
(pl. szilikátfestékek és -vakolatok).

Fedôréteg:
Az Arte-Lasur feldolgozásra kész 
állapotú.

A kívánt optika elérése érdekében 
egy következô szín is felhordható a 
„nedves a nedvesre” eljárással vagy 
az elsô színréteg megszáradása 
után.

Kialakítási javaslatok:
A kontraszthatás nagy, mivel világos 
alapozásnál a felhordott lazúrszín 
sötétebb. Világos lazúrszín vagy 
strukturált alapfelület esetén a esetén 
a világos pigmentek csak korlátozot-
tan tudják hatásukat kifejteni. 

Minél több réteget hordunk fel (pl 
vastagabb kefe használatával) annál 
fényesebb lesz a felület. 

Felhordás:
Az Arte-Lasur felhordásához festôke-
fét ajánlunk. A kefét úgy kell használ-
ni, mintha simítanánk egy glettvassal 
(rövid keresztfestés). 
Kb. 5 perc után a felületet száraz ke-
fével simítsuk át.
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Világos felületek száradás után javít-
hatóak egy kis egyenes kefével.

Szerszámok tisztítása:
Használat után vízzel, esetleg moso-
gatószer hozzáadásával.

Felhasználás:
Kb 110 ml/m2 egy lazúrréteghez., 
nagyobb kefe alkalmazásánál ca.150 
ml/m2

Pontos felhasználás próbafestéssel 
határozható meg.

Feldolgozási hômérséklethatár:
+5 oC a levegôre és az alapra.

Száradási idô:
Szükség szerint „nedves a nedvesre” 
eljárást alkalmazni vagy az egyes 
rétegek közti 12 órás száradási idôt 
be kell tartani. 
Alacsonyabb hômérséklet és ma-
gasabb páratartalom esetén a fenti 
száradási idôk hosszabbak.

Az alapoknak szennyezôdéstôl, el-
választó anyagoktól menteseknek és 
száraznak kell lenniük. 
Ezenkívül sima és enyhén strukturált 
alapfelületre dolgozzunk!

Az alapfelületen színkontrasztok ne 
legyenek. Ezért ajánljuk a fehéren 
pigmentált könnyû anyagokkal törté-
nô elôkezelést. Ezáltal az Arte-Lasur 
könnyebben tapad az alapfelülethez.

Mûszaki tanácsadás
Ez a Mûszaki Ismertetô nem fog-
lalkozhat valamennyi, a gyakorlatban 
elôforduló alapfelülettel és azok fes-
téstechnikai elôkészítésével.
Nehéz esetekben kérje szaktanácsa-
dóink részletes és egyedi megoldást 
nyújtó véleményét. 

Mûszaki Információ  Caparol Nr. 859 · Állapot: 2001. Szeptember


