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Capadecor ® ArteLasur  
 
Интериорно лазурно покритие с бели частици 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Предназначение Специално разработен лазур за декориране и привлекателна визия на вътрешни пространства . 

Съставна част на лазура  са светли пигментирани частици, които не се смесват с пигментите и 
създават висококачествено необикновено покритие с характерен оптически ефект. Capadecor 
ArteLasur е патентован (№Е93830019.1 / ТО98А000997). 

  
Област на прилжение За жилищни и офисни сгради, обществени и здравни заведения, училища и други. 

  
Свойства  Водоразредим 

 Екологично чист 
 Практически без мирис 
 Клас 2 на мокро триене 
 Лесен за нанасяне 
 Тонира се по системата ColorExpress 

  
Съдържание Дисперсия на изкуствени смоли. 

  
Опаковка  2 L; 5 L 

  

Цвят Прозрачен, с бели частици. 
Capadecor ArteLasur се тонира в 350 цвята по системата ColorExpress. 
 

Степен на гланц Копринен мат, след изсъхване. 

  

Съхранение На прохладно, защитено от пряка слъчева светлина място. Да се паи от замръзване. В 
плътно затворени опаковки.  

  

Технически параметри Плътност: ок. 0,1 g/cm³ 
  

Допълнителни продукти Perlatec Gold/Silber 
Pearl White/Red/Green/Blue 
SwitchDesertLight/LagoonWater 
 
Многоцветни ефектни пигменти с перлeн блясък, които придават различна визия например – 
хамелеон и металик - за интериорна употреба в диапазон 1% до 5% . 
 
Необходимо количество пигменти за 2,5 l опаковка ArteLasur/ArteLasur Color: 
1% = 25 g 
2% = 50 g 
3% = 75 g 
4% = 100 g 
5% = 125 g 

  
Необходимо количество пигменти за 5 l опаковка ArteLasur/ArteLasur Color: 
1% = 50 g 
2% = 100 g 
3% = 150 g 
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4% = 200 g 
5% = 250 g 
В зависимост от характера и цветовия тон на междинното покритие, както и от наличието на 
ефектни пигменти в ArteLasur, може да се постигне различна уникална визия.  

  

ПОЛАГАНЕ 

  

Подходящи основи Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Също така трябва да са 
гладки с добра равнинност. Може да се работи и върху леко структурна основа. 

  

Подготовка на основата Основата трябва да е хомогенна, без цветови нюанси. Затова ка то предварителен слой трябва 
да се нанесе боя с ниска степен на водопоглъщане . 
Стъклофибърни тапети могат да се обработват и без предварително третиране. 
 
Нанасяне: 
ArteLasur е трансперентен продукт, през който прозира цветът и структурата на основата. 
Затова се препоръчва пробно нанасяне на конкретната повърхност. Контрастът ще е висок, 
ако върху светла основа се нанесе тъмен лазур. Степента на гланц зависи от дебелината на 
нанесения слой. При добавяне на ефектни пигменти лазура трябва добре да са разбърка. 

  

Изграждане на покритието Грундиращ слой: 

Caparol-Haftgrund -за гладка визия 

Caparol Putzgrund  -за слаба структура на слабопиещи основи 

MultiStrukturStyle fein/mittel -за изграждане на структурна основа 

Metallocryl Interior- за метална визия 

 

Междинно покритие: 

Изпълнява се с Indeko-plus, тониран в желания цвят по картела 3D - System 

При използване на Metallocryl Interior в предходния слой трябва да е Amhibolin в 

съответния цвят.  

 

Внимание: 

За да се избегнат ивици от валяк, се препоръчва нанасянето на междинните покрития 

посредством четка. ArteLasur да не се нанася върху силикатни основи без 

предварителна обработка. 

 
Завършващо покритие:  
ArteLasur е готов за употреба продукт. Нанася се с мека плоска или обла четка по цялата 
повърхност на основата с повторяеми къси движения. След кратко време се „замита” с тънка и 
широка четка за окончателно оформяне на визията. За да се избегнат петна от застъпки, се 
препоръчва на по големи площи да работят минимум двама души. За да се получи 
многоцветен ефект, може да се нанесе втори слой с друг цвят по метода „мокро в мокро” 
веднага след нанасянето на първия. Нанасянето на втори слой от същия цвят води до 
повишаване интензитета на цвета и количеството на белите частици. 

 
  

Разход Ок. 110–170 ml/m2 на слой 
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Разходът варира според гладкостта на основата. За по точно определяне се препоръчва 
контролно нанасяне на място. 

  

Условия на полагане  Минимална температура на полагане: +5 °C на въздуха и обработваната повърхност. 
 

Време за изсъхване При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65% след 4 часa покритието е 
сухо на допир. Пълното изсъхване настъпва след 12 часа. 

  

Почистване на 
инструментите 

Веднага след работа, инструментите се почистват с вода.  

  

УКАЗАНИЯ 

  

Указания за безопасност Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие 
незабавно с вода. 

  

Оползотворяване на 
отпадъците 

Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират като 

бои на водна основа. Изсъхнали останки да се третират като битови отпадъци. 

Пределна концентрация на 
ЛОС 

За продукта от тази категория (кат. А/l): 200 g/l (2010). 
Съдържанието на този продукт е не повече от 50 g/l. 

  

Съдържание Дисперсия на искуствени смоли, цветни пигменти, минерални пълнители, вода, спомагателни 
вещвства, консерванти. 

  

Техническа информация Тъй като случаите в практиката са много разнообразни, настоящата техническа информация 
не може да опише всички възможности. Ако Вашият казус не е описан, молим да се свържете с 
нашите представители на място за техническа консултация.  
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

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.de. 

ДАУ Бента България ЕООД          

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

