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Capadur ParkettLack 
 
Fa- és laminát padlóburkolatok beltéri, egykomponensű,  
színtelen védôrétegeként 
 
 
 
 
 

Alkalmazás 
 
Felhasználás: 
Átlagosan, vagy erősen igénybevett 
beltéri fa padlóburkolatok színtelen 
védőbevonatára. Parafa padlóburkola-
tok és készre gyártott parketta, ill. 
laminát padlóburkolatok védőrétegeként 
is alkalmas. 
 
Tulajdonságai: 
- Vízzel hígítható 
- Egykomponensű 
- Nagyon strapabíró  
- Jól töltő 
- Gyorsan száradó 
- Nagyon rugalmas 
- Szokványos háztartási tisztítószerek-

nek ellenáll 
- Nagyobb felületeken is egyenletesen 

felhordható  
 
Kötőanyag: 
Egykomponensű poliuretán, vízzel hígít-
ható. 
 
Sűrűség: Kb. 1,0 g/ cm3. 
Szilárdanyag tartalom: Kb. 30 súly% 
 
Fényességi fok: 
Magasfényű és selyemmatt. 
 
Szín: Színtelen. A lakk folyékony álla-
potban és a feldolgozás során tejszerű, 
száradás után azonban teljesen átlát-
szóvá válik. Fehér alapfelületen enyhe 
sárgás színeződés látható. 
 
Tárolás: 
Hűvös, fagymentes helyen. A megbon-
tott göngyöleget jól lezárva tároljuk. 

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 liter és 10 
liter 
 
Hulladékelhelyezés: 
A készítmény maradékainak kezelése 
és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) 
Korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 
18) KöM. rendeletben foglaltak szerint.  
Csomagolóanyag: A veszélyes hulla-
dékkal szennyezett csomagolóanyag 
kezelése és ártalmatlanítása a termékre 
vonatkozó előírásoknak megfelelően 
történhet. A kiürült göngyöleget a ha-
tályos jogszabályi előírásoknak megfe-
lelően kell összegyűjteni és szakszerű 
hulladékkezelési eljárásnak alávetni.  
 

Feldolgozás 
 
Alkalmas alapfelületek: 
Fa padlóburkolatok, parketta, OSB-
lapok, lépcsők és egyéb fa felületek. 
Parafa, készre gyártott parketta, vagy 
laminát padlóburkolatok. Az alapfelület-
nek tisztának, száraznak és tapadást 
gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. 
Vízben oldható páccal kezelt alapfelüle-
tekre nem használható. Már bevont 
rétegeknél mindenképpen próbafestést 
kell végezni és a tapadást vizsgálni. 
 
Az alapfelület előkészítése: 
A védőréteggel bevonandó felületeket 
alaposan meg kell csiszolni és megtisz-
títani. Régi parkettalakkokat teljesen le 
kell csiszolni. 
 
Feldolgozás: 
A lakkot felhasználás előtt alaposan fel 
kell keverni. Szükség esetén max. 20%-
ban vízzel hígítani. A lakkot ecsettel, 

speciális kefével vagy hengerrel egyen-
letesen hordjuk fel. 
 
Rétegfelépítés: 
Kezeletlen fa alapfelületekre a szívóké-
pességtől függően 2-3 réteget felvinni. 
OSB-lapokra 3-4 réteget hordjunk fel. 
Készre gyártott lakozott parketta, ill. 
laminát felületre 1 fedőréteg szükséges.  
 
Felhasználás: 
Kb. 100-150 ml/m2 rétegenként, a alap-
felület szerkezetétől és szívóképessé-
gétől függően. 
 
Feldolgozási hőmérséklet: 
Az anyag-, környezet- illetve 
alaphőmérséklet legalább +12°C le-
gyen. 
 
Száradási idő: +20°C-on és 65% rel. 
páratartalom mellett kb. 12 óra múlva 
csiszolható és átdolgozható, kb. 24-36 
óra múlva terhelhető. Egy hét után 
vízzel tisztítható, ill. szőnyeget lehet rá 
helyezni. 
 
Tisztítás és ápolás: 
A lakkot söprűvel vagy porszívóval 
tisztítsuk. A szennyeződéseket nedves 
ronggyal távolítsuk el. A felmosó vízbe 
hagyományos, műanyag padlóburkola-
tok tisztítására alkalmas mosószer is 
tehető, azonban szem előtt kell tartani a 
mosószer gyártójának használatra vo-
natkozó útmutatásait. Súroló és oldó-
szereket nem szabad használni.   
Különösen szennyezett területekre, mint 
pl. folyosó és bejárati ajtó, szennyfogó 
szőnyeget kell helyezni. 
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A bútorok lábait vonjuk be filc anyaggal 
és használjunk puha kerekű gurulós 
székeket – a legjobb megoldás, ha az 
irodai székek alá védőszőnyeget helye-
zünk. 
 
 
 

Biztonsági előírások: 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal 
ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 
29 – Csatornába engedni nem szabad 
 
 
Műszaki tanácsadás: 

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkoz-
hat valamennyi, a gyakorlatban előfor-
duló alapfelülettel és azok festéstechni-
kai előkészítésével.  
Nehéz esetekben kérje szaktanácsadó-
ink részletes és egyedi megoldást nyúj-
tó véleményét.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki Információ Caparol Nr. 186                    Állapot: 2007. december  
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva.  
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét. 
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