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Capadecor ArteLasur Color 

 
Акрилатен лак за стени с оцветени частици. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Сфера на приложение Много атрактивен, специално разработен лак за стени, за вътрешни помещения. 
ArteLasur Color е патентован продукт ( № E93830019.1/TO98A000997). 
 
ArteLasur Color не се оцветява. Лакът съдържа тъмно оцветени частици, които при нанасяне 
върху цветни основи създават впечатляващ висококачествен ефект. 

  

Свойства  разредим с вода, екологичен, със слаб мирис  

 устойчивост на мокро триене клас 2  

 безопасно нанасяне  

 устойчивост на дезинфектанти на водна основа 
  

Свързващо вещество Дисперсия на акрилна смола. 

  

Oпаковка 2,5 л 

  

Цвят Прозрачен, с оцветени частици: 
 
Ferrara = оксидно червени частици  
Grosseto = червено – оранжеви частици  
Livorno = сиви частици 

  

Гланц Матово-копринен, след изсъхване. 

  

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване, 
Съхранявайте опаковките плътно затворени. 

  

Технически данни  Плътност: около 1,0 g/cm3 

  

Допълващи продукти Perlatec Gold/Silber 
Pearl White/Red/Green/Blue 
Switch Desert/Lagoon 
 
Перлените пигменти за вътрешно приложение се използват за подчертаване красивия вид 
на лакове Капарол. 

  

ОБРАБОТКА 

  

Препоръчани основи Повърхности на стени и тавани от закрити помещения. Повърхностите трябва да са чисти 
и сухи, без разделителни вещества. Освен това, подслоят трябва да е гладък и ако е 
необходимо – леко текстуриран. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, алинея 3.  

  

Подготовка на основата Основата трябва да е без цветови контрасти. Поради това препоръчваме предварително 
нанасяне на бели, слабо абсорбиращи продукти. Новите стъклофибърни тапети или 
тапетите с вградени дървени частици могат да се боядисват директно (не е необходима 
специална подготовка). Спазвайте техническите информации на продуктите, използвани 
като грунд или междинен слой.   
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Бележка за дизайна: 
Лаковете за стени са прозрачни материали, позволяващи да се вижда цвета и структурата 
на подслоя. Поради това е много важно нанасянето на мостри и одобрението на клиента.  
 
Контрастният ефект е голям, когато върху светли междинни слоеве се нанася тъмен лак.  
Ако се нанася много светъл лак върху силно структурирани повърхности, визуалният ефект 
получен от светло оцветените частици от лака може да е ограничен.    
При полагане на по-дебел слой се получава по-наситен блясък. Могат да се реализират 
много ефектни повърхности чрез добавяне на 1% до 5% ефектни пигменти (ТИ № 816). 
Пигментите се смесват добре с продукта, за да се получи хомогенен материал. 

  

Начин на нанасяне Слой грунд 
Caparol-Haftgrund или Caparol Weissgrund за гладки повърхности. 
Caparol Putzgrund за леко структурирани повърхности, с минерален вид.  
MultiStructur fein/mittel (фин/среден) за структурирани повърхности, с минерален вид.  
 
Междинен слой: 
Нанася се един междинен слой Indeko-plus, оцветен по избор в система ColorExpress, в цвят 
от палетата 3D-System. 
Чрез нанасяне на Capadecor Metallocryl Interior като междинен слой могат да се получат 
повърхности с леко метален ефект – вижте параграф ”Естетични ефекти на повърхността”. 
 
Внимание: 
За да се избегне получаването на видими следи от мече при нанасянето, грундовият слой 
трябва да се нанесе с четка.  
ArteLasur Color не се нанася директно върху междинни алкални слоеве (напр. силикатни бои 
или мазилки).  
 
Краен слой: 
Arte-Lasur Color не се оцветява, готов е за нанасяне и не трябва да се разрежда.Препоръчва 
се нанасянето му с мека четка върху цялата повърхност (напр. мека четка за тапети или 
четка за прах). Нанася се с къси, кръстосани движения на четката. След кратко изчакване, 
върху повърхността може леко да се нанесе финишен слой със същата четка. При големи 
повърхности или при високи температури, трябва да се осигури достатъчен брой работници 
нанасящи продукта (поне 2 лица), за да се избегнат видими следи от припокриване на 
слоевете (връзките между отделните нанесени слоеве). 
 
Като междинен слой на ArteLasur Color 
(гладки повърхности) се нанася Indeko-plus или Metallocryl Interior, оцветени в система  Color-
Express. 
Могат да се получат структурирани повърхности при нанасяне с четка на продукта 
MultiStruktur, обработен с кръстосани движения с четка след това (възможност за 
оцветяване в система  ColorExpress в много цветове) 
 
Arte-Lasur Color е готов за нанасяне. Полага се един слой лак върху цялата повърхност, с 
къси движения. 

  

Структура на слоевете Слой лак върху естествен камък:  
Основен слой, междинен слой и краен слой.  
Декоративни слоеве лак, нанесени върху стени:  
Силно и неравномерно абсорбиращите минерални основи, както и основите с минерална 
повърхност: грундират се с Histolith® Silikat- Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в 
зависимост от абсорбцията на основата.  
В зависимост от желаната структура, се използва Histolith® Lasurgrund или Histolith® 
Außenquarz като основен или междинен слой, в бял цвят или оцветен според следващия 
слой лак (оцветен в светли цветове). 

  

Разход Около 110-150 ml/m2 за слой. Точните разходни норми се определят с проби 

  

Условия за обработка Минимална температура за нанасяне: + 5°C температура на подслоя и въздуха. 
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Време за изсъхване При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4 часа . 

  

Почистване на 
инструментите 

Почистват се с вода веднага след ползване, евентуално могат да се ползват почистващи 
препарати. 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите изплакнете добре 
с вода. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да се избягва изливане в околната 
среда. 

  

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно 
законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои 
или като битови отпадъци.   

  
Гранична стойност допустима 
от ЕС за съдържание на ЛОС 

За този продукт (кат. A/l): 200 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС.  

  
Код на продукта M-DF02 

  
Състав Дисперсия на акрилна смола, цветни пигменти, минерални пълнители, вода, 

филмообразуващо вещество, добавки, консерванти 

  
Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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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/

