
Technická informácia     
                 
 

Capadur 
DecorLasur 
 

Ekologická vodorozpustná lazúra na drevo bez obsahu ďalších účinných látok 
do vonkajších i vnútorných priestorov. 
 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Na farebné nátery i na 
ochranu rozmerovo stálych 
drevených konštrukčných 
súčastí, ako sú okná a 
dvere, obmedzene 
rozmerovo stálych 
drevených súčastí, ako 
drevených obkladov na 
drážku a péro, okeníc, vrát, 
hrazdených konštrukcií 
apod. a rozmerovo 
nestálych drevených 
konštrukčných súčastí, ako 
drevených obkladov z 
dosiek, plotov, šindľov, 
balkónových zábradlí, 
bednení, pergol atď. vo 
vnútorných i vonkajších 
priestoroch.  
 
Vlastnosti: 
- vodorozpustná 
- ekologická 
- pevný celistvý povrch 
- vysoko elastická 
- bez obsahu fungicídnych 

látok 
- vysoko difúzna 
 
Pojivo: 
polyuretánová akrylová 
disperzia 
 
Hustota: 
cca 1,05 g/cm

3
  

 
Obsah pevných častíc: 
cca 35 % 
 
Veľkosť balenia: 
štandardné farebné odtiene 
750 ml   borovica, 
dub svetlý, orech, palisander 

1 l   biela, 
bezfarebná 
2,5 l a 5 l všetky 
štandardné farebné odtiene 
zvláštne farebné odtiene 
Capalac mix 1 l, 2,5 l, 5 l 
 
Lesk: 
Hodvábne lesklá. Lesk sa 
môže mierne líšiť v 
závislosti na povrchu dreva. 
 
Farebné odtiene:  
Pomocou staníc 
ColorExpress  je možné 
vyrobiť mnoho  farebných        
odtieňov kolekcie 3D podľa 
karty farebných odtieňov i 
rôzne farebné odtiene 
ostatných kolekcií. 
 
Upozornenie: Niektoré 
farebné odtiene je možné 
používať vo vonkajších 
priestoroch iba obmedzene. 
Príslušné informácie je 
možné získať na staniciach 
ColorExpress. 
Lazúru Capadur DecorLasur 
bezfarebnú používajte vo 
vonkajších priestoroch iba 
ako základný náter pod 
farebnú lazúru alebo ako 
krycí náter na tmavé odtiene 
lazúry, inak nebude 
zaručená dostatočná 
ochrana proti UV žiareniu. 
Vo vonkajších priestoroch, 
voľne vystavených 
poveternostným vplyvom, 
bezfarebnú lazúru 
nepoužívajte. 
 

Spracovanie 
Vhodné podklady:  

Rozmerovo stále, 
obmedzene rozmerovo stále 
a rozmerovo nestále 
drevené konštrukčné 
súčasti.  
Podklad musí byť čistý, 
nosný a zbavený 
odpudzujúcich látok. Vlhkosť 
dreva nesmie vo vonkajších 
priestoroch prekročiť u 
listnatých druhov dreva v 
priemere 12 % a u 
ihličnatých druhov dreva v 
priemere 15 %. Je nutné 
dodržovať zásady 
konštrukčnej ochrany dreva. 
Tieto zásady sú 
predpokladom na trvalú 
ochranu dreva pomocou 
náterových hmôt. 
 
Úprava podkladu: 
Nové drevené súčasti 
Hladký povrch dreva obrúste 
v smere vlákien, dôkladne 
očistite a odstráňte 
vystupujúce látky, 
obsiahnuté v dreve, ako 
napr. živica a smolníky. Vo 
vonkajších priestoroch 
preveďte jeden základný 
náter ochranným 
prípravkom Capacryl-
Holzschutzgrund alebo 
impregnačnou lazúrou 
Capadur ImpregLasur. 
 
Staré neošetrené drevo 
Zašedlý a zvetraný povrch 
dreva obrúste až na zdravé 
nosné drevo a dôkladne 
očistite. Vo vonkajších 
priestoroch preveďte jeden 
základný náter ochranným 
prípravkom Capacryl-
Holzschutzgrund. 
 



Natreté drevo 
Nenosné staré nátery 
odstráňte úplne až na drevo. 
Vo vonkajších priestoroch 
preveďte jeden základný 
náter ochranným 
prípravkom Capacryl-
Holzschutzgrund alebo 
impregnačnou lazúrou 
Capadur ImpregLasur. 
Pevne držiace staré nátery 
obrúste, očistite a 
skontrolujte, ako sa budú 
znášať s lazúrou Capadur 
DecorLasur. 
 
Spracovanie:  
Lazúru Capadur DecorLasur 
pred použitím rozmiešajte. 
Lazúra Capadur DecorLasur 
sa môže spracovávať 
natieraním alebo striekaním. 
Pred nástrekom ju narieďte 
vodou. 
 
Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou. 
 
Spotreba: 
-  Natieranie na hladký 

povrch dreva: cca 80 - 
100 ml/m

2
. 

-  Natieranie na hrubý 
povrch dreva (po poreze 
pílou): cca 200 - 250 
ml/m

2
. 

 
Teplota spracovania:    
Teplota materiálu, okolitého 
vzduchu a podkladu 
minimálne 8°C. 
 
Skladovanie: 
Originálne uzavreté nádoby 
sú pri skladovaní stabilné 
minimálne 1 rok. 

 
 
Doba vysychania: 
Pri teplote 20°C a relatívnej 
vlhkosti vzduchu 65 % bude 
lazúra nelepivá pre prach za 
20 - 30 minút, nelepivá na 
pohmat za 2 - 3 hodiny a 
suchá a schopná pretierania 
za 6 - 8 hodín.  
 

Inštrukcie 
Bezpečnostné 
upozornenia: 
Tento výrobok nie je 
nebezpečný prípravok v 
zmysle zákona o 
chemikáliách a preto 
nepodlieha povinnosti 
označovania. Napriek tomu 
dodržujte bežné 
bezpečnostné a hygienické 
opatrenia pri zaobchádzaní 
s chemickými produktmi. 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Pri striekaní 
nevdychujte aerosóly. 
Používajte len na dobre 
vetranom mieste. V prípade 
kontaktu s očami je 
potrebné ihneď ich vymyť s 
veľkým množstvom vody a 
vyhľadať lekársku pomoc. 
Po kontakte s pokožkou je 
potrebné ju umyť veľkým 
množstvom vody a mydlom. 
Nevypúšťať do kanalizačnej 
siete. 
Podrobnejšie údaje : viďte 
bezpečnostný list. 
 
 
Likvidácia: 

Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Znečistené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02).  
 
Obsah VOC: 
Európsky limit pre obsah 
VOC látok tohto výrobku 
(Kat.A/e):130g/l 
(2010).Tento výrobok 
obsahuje max 30 g/l VOC 
 
 
Kód výrobku farby a laky: 
M-KH 01 

 
Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previesť konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedykoľvek 
poskytnúť detailné rady k 
daným objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel.   00421 255 566 440 
        00420 387 203 402 
Fax.  00421 255 566 435 
e-mail:info@caparol.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny k nanášaniu striekaním 
 striekanie airless 

/  
tlak pri striekaní 

rozprašovací 
tlak  

riedenie Tryska 

striekanie airless 
airmix / aircoat 
finecoat 
vysokotlakové 
striekanie 
pohárik / pištoľ 

160 - 180 b 
  60 -   90 b 

 
1 - 2,5 b 
 
2 - 4 b 

 
max. 5 % 
10 - 25 % 
10 - 25 % 

0,23 - 0,28 mm = 0,009 - 0,0011 pal. 
0,23 - 0,28 mm = 0,009 - 0,0011 pal. 
1,3 - 1,8 mm (3 - 4) 
1,5 mm 

 
Nanášanie jednotlivých vrstiev 
systémy Capadur na natieranie dreva vo vnútorných i vonkajších priestoroch 
 vonkajšie priestory

1)
 

rozmerovo stále a  
obmedzene rozmer. stále 
drevené súčasti 

rozmerovo nestále  
drevené súčasti 

vnútorné priestory 

základný náter 
 
 
pomocný a krycí náter 

1 x Capadur Lasur Gel 
 
 
 
3 x Capadur DecorLasur 

1 x Capadur Lasur Gel 
 
 
 
2 x Capadur DecorLasur 

 
2 - 3 x Capadur  
DecorLasur 

1)
 Aby sa dosiahla optimálna ochrana proti UV žiareniu, je potrebné prevádzať náter „farebnou“   

lazúrou    minimálne 3 x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informácia - vydanie: jún 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich 
skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše 
materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 


