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Capadecor ® DecoLasur Matt  
Готово за употреба гланцово лазурно покритие  
за интериорно приложение. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Лазурно (транспарентно) покритие, подходящо за финишен слой в декоративни решения за  

интериорни повърхности, върху гладки и структурни основи. Изключително подходящ за 
изграждане на интериорни декоративни ефекти с фина или по-груба структурна основа, 
изградена от Caparol MultiStructur Style или стъклофибърни тапети от серията FantasticFleece. 
За висoкокачествено интериорно покритие, подходящо за жилищни и обществени помещения, 
училища, детски градини, болници и други 

  
Характеристики  Висока степен на прозрачност 

 Много добра способност за дифузия на водни пари 
 Клас 2 на мокро триене 
 Водоотблъскващ 
 Траспарентен, с възможност за тониране ръчно, чрез пигментите от серията, с възможност 

за тониране на компютърни системи ColorExpress 
 Много добра способност за свързване с минерални повърхности 
 Щадящ околната среда, водоразтворим, практически без мирис 
 Е.L.F 

  
Свързващи вещества Полимерна дисперсия по DIN 55945 

  
Плътност Около 1,1 g/cm3 

  

Опаковки 2.5L, 5L, 10L 

  

Степен на гланц Мат 

  

Цветови нюанси Прозрачен 
DekoLasur Mat може да се оцветява ръчно с добавяне на макс. 20 %CaparolColor ръчни 
оцветители. При ръчно пигментиране е препоръчително цялото количество да се оцветява в по-
голям съд наведнъж. 
DekoLasur Mat може да се тонира на компютърни системи ColorExpress-System. За да се избегне 
възможност от разнотоние, препоръчваме количеството, необходимо за конкретната площ, да се 
поръча наведнъж, тоест продуктът да бъде от една производствена партида. 

  

Съхранение На хладно, но да се пази от замръзване. В оригинални, добре затворени опаковки, продуктът е 
годен за употреба минимум 12 месеца 

  

Съпътстващи продукти Perlatec Gold/Silber 

Pearl White/Red/Green/Blue  

Switch Desert Light/Lagoon Water  

Многоцветни ефектни пигменти с перлeн блясък, които придават различна визия, например – 
хамелеон и металик.  
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ПОЛАГАНЕ 

  

Подходящи основи Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции. 
 

  

Подготовка на основата Подготовката зависи от основата върху която ще се нанася, затова следвайте съответните 
технически изисквания. 

  

Изграждане на покритието За лазурните продукти от решаващо значение е наситеността на цвета, вида и попиващата 
способност на основата, дебелината на слоя и степента на разнасяне, почерка на изпълнителя 
както и използвания инструмент. Контрастът зависи от разликата в наситеността на цвета на 
основата и лазура. Затова е препоръчително пробно нанасяне. Препоръчително е да се нанесе 
основа от Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle или Amphibolin. За изграждане на 
желаната структура, предварително оцветени в желан цвят. В зависимост от желания краен 
ефект, системата може да бъде изградена на базата на други продукти. 
Финишен слой за лазурното покритие, в зависимост от търсената визия, нанесете от 1 до 3 
слоя от лазурния продукт DecoLasurMat, предварително оцветен в желания цвят. Разреждане с 
макс. 20 % CapaSol LF. Разреждането влия върху транспарентността на покритието. 
Обработката е желателно да се прави върху цялата площ (от ръб до ръб), за да се избегнат 
следи от снадки. В зависимост от типа на декоративния ефект, може да се работи по метода 
„мокро в мокро” или да се изчаква изсъхването на първия слой.Ако за основа е избран 
стъклофибърен тапет FantasticFleece, задължително се запознайте със съответната 
Техническа информация. За повишаване степента на гланц без промяна на визията, може да 
нанесете финишен слой от неоцветен лазур. За постигане на на допълнителен ефект може 
към лазура да добавите до 7%  ефектни перли (ТИ 816), като добре се разбъркат след това 

  

Разход 80-100 ml/m2 за слой . 
Разходът е условен, зависи от структурата, попиващата способност на основата метода на 
нанасяне. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност. 

  

Съхнене и температура на 
работа 

Минимална температура за работа : +5 °C за основата и околната среда 
Най-малко 12 часа за съхнене между отделните слоеве, в зависимост от условията, при които 
се работи (температура, относителна влажност). При висока влажност и ниски температури на 
работа, времето за съхнене се удължава. При работа на закрито, осигурете приток на свеж 
въздух по време на работа и съхнене. 

  

УКАЗАНИЯ 

  

Почистване на инструментите Инструментите се почистват веднага след употреба с вода или ако е нужно с домакински 
препарати.  
 

  

Съвети Поправки върху цветни основи преди нанасянето на лазурното покритие не се допускат, 
тъй като те ще са видими и след обработката с финишното покритие. Ако основите са с 
няколко нюанса, финишното лазурно покритие няма да уеднакви крайната цветна визия 
на основата. В тези случаи е препоръчителна обработка с пигментиран грунд за 
постигане на желания цвят, след което се нанася финишното покритие. 
При нанасяне на всеки следващ слой, цветът се насища 
Внимание! Да не се нанася на хоризонтални повърхности, които ще са изложени на 
постоянна влага. 

  

Указания за риск и 
безопасност 

Пазете далеч от деца. При контакт с очите измийте веднага обилно с вода. Да не се допуска в 
канализацията, водоизточници и върху почвата. 

  

Оползотворяване на 
отпадъците 

 

За рециклиране се предават само абсолютно празни опаковки. Течни остатъци от материала 
се изхвърлят на определените за това места от закона, като строителни отпадъци. Втвърдени 
остатъци от продукта се изхвърлят на определените за това места, като остатъци от 
водоразредими бои или като домашен отпадък. 
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Състав Дисперсия на изкуствени смоли, вода, адитиви и консерванти 

  
Продуктов код – Бои и 

лакове 

M-DF01 

  

Технически съвети Тъй като случаите в практиката са твърде многообразни, 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.  

  

  

  

  

  
 

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/

