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Capadur UniversalLasur*
 Integreeritud puidukaitse
 Ei kooru maha
 KÕIGILE puidust ehitusdetailidele
 Hydroperl-efektiga (Veepärli-effektiga?)

Õhukesekihiline fungitsiidne parima ilmastikukindlusega kõik-ühes-
puidukaitselasuur kõigile puitdetailidele välitöödeks.

 

Capadur Color Wetterschutzfarbe*
 Fungitsiidne ja algitsiidne 
 Säilitab puidustuktuuri
 Eriti elastne ja difusioonivõimeline 

Veega lahjendatav spetsiaalvärv katvaks ja kaitsvaks puiduvärvimiseks 

välitöödeks. 

Capadur ImprägnierLasur*
 Puidukaitse RAL järgi
 Avatud pooridega
 Mitte mõõtuhoidvatele ehitusdetailidele

RAL-kvaliteedisertifi kaadiga avatud pooridega, impregneeriv ja 
fungitsiidne puidukaitselasuur välitöödeks.
 

Capadur F7-LangzeitLasur 
 Parim võimalik UV-kaitse
 Pikaajaline kaitse
 Aknad ja uksed

Keskmise kihipaksusega, kõrge ilmastikukindlusega puidulasuur parima 
võimaliku kaitsega UV-kiirguse eest väli- ja sisetöödeks. 

Capadur DecorLasur
 Polüuretaan-tehnoloogia
 Kergelt töödeldav, ei tilgu
 Kõigile puitdetailidele sise- ja välitöödeks

Keskkonnasõbralik, veega lahjendatav ja toimeainevaba puidulasuur 
moodsa polüuretaan-tehnoloogia baasil sise- ja välitöödeks. 

Capadur ParkettLack
 Puit, kork ja valmisparkett
 Kerge töödelda
 Kiiresti koormatav

Kõrgläikega ja siidjasmatt. Veega lahjendatav, kuivades klaasselge, hästi 
vastupidav selge polüuretaanlakk siseruumide põrandatele ja treppidele. 

Capadur – professionaalne 

Kasutage biotsiide turvaliselt. Enne kasutamist lugege märgistust ja tooteinformatsiooni. 
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programm sise- ja välistöödeks
Hästi kaitstud igasuguse ilmaga

Puit vajab kaitset – just väljas, kus tuul ja sademed ägedalt puitpindu 
ründavad. Päike, pakane, niiskus, UV-kiirgus ja ka seened ründavad 
puitu ning vőivad selle ka hävitada. Capadur puidukaitseprogramm 
kaitseb ja säilitab puidu ilu kogu aasta läbi. Seejuures sobivad 
Capadur puidulasuurid suurepäraselt erinevatele puiduliikidele ning 
erinevateks kasutusotstarveteks. Kas väljas vői sees, kas esmaseks 
värvkatteks vői renoveerimiseks: Capadur programm vastab kindlasti 
ja mitmekülgselt moodsa puidukaitse kőikidele professionaalsetele 
nőudmistele. 

Otsustage tippklassi puidukaitseprogrammi kasuks: kvaliteetse 
Capadur professionaalse programmi raames on Teie käsutuses igale 
vajadusele vastav toode. Alati ökonoomne, alati lihtsalt kasutatav, ja 
alati veenev oma kvaliteediga. 

Caparoli “Käsitöö maja” 

Ober-Ramstadtis: Puit 

ja värv – õnnestunud 

kombinatsioon

Capadur

standard-

värvitoonid

Mänd

Tamm, hele

Kreeka pähkel

Pähkel

Palisander

Tiikpuu 

Mahagon

Eebenipuu

Valge
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Ehitusdetailide jaotus: Mõõtuhoidvad – piiratult 
mõõtuhoidvad – mitte mõõtuhoidvad

Mõõtuhoidvus on reguleeritud DIN EN 927 ja jagatud 3-ks kategooriaks: 
“mõõtuhoidev”, piiratult mõõtuhoidev” ja “mitte mõõtuhoidev”. Seda jaotust kasutati 
Saksa Liitvabariigi Värvi ja Asja Väärtuse Kaitsekomisjoni (Bundesausschuß Farbe 
und Sachwertschutz – BFS) infolehes nr. 3, samuti nr. 18 ja see võimaldab valida 
kiiresti ideaalne viimistlussüsteem.

Mõõtuhoidvad ehitusdetailid
 Niiskuse imavusest ja äraandmisest tingitud 

mõõtude muudatused on lubatud üksnes väga 
väikeses ulatuses

 Siinkohal on tegemist ehitusdetailidega, millel on 
püsivad puitliidesed. Reeglina on sellised detailid 
liikuvad. Nad ei tohi muuta kuju, vaid peavad 
olema püsivalt avatavad ning suletavad. Enamasti 
on tegemist akende ja ustega. 

Piiratult mõõtuhoidvad ehitusdetailid
 Niiskusimavusest ja-äraandmisest tingitud mõõtude 

muudatused on lubatud piiratud ulatuses. 
 Ehitusdetailidest võiks siinkohal nimetada nuut- ja 

punnvooderdusi, aknaluuke või ka katuseräästast. 
Nimetatud puitdetailidel on küll osaliselt püsivad 
puitliidesed või on nad üksteise külge kinnitatud, 
siiski võimaldavad nad teatud paisumist või 
liikumist ilma ehitusdetaili omadusi kaotamata. 

Mitte mõõtuhoidvad ehitusdetailid
 Niiskusimavusest ja äraandmisest tulenevad 

mõõtude muudatused on lubatud piiranguteta. 
 Selliste ehitusdetailide puhul tuleb niiskusimavust 

pigem eirata. Üksikud puiduliigid võivad vastastikku 
peaaegu piiramatult nihkuda nagu ülestikku 
paiknevate saalungite, voodrilaudade või tara puhul. 
Kuna nende ehitusdetailide puhul on sageli võimalik 
kanda värvikihti peale vaid ühelt poolt, tuleb erilist 
tähelepanu pöörata maksimaalsele võimalikule 
difusioonivõimele, mida pakuvad näiteks Capadur 
ImprägnierLasur või UniversalLasur. 
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Kattematerjalide süsteem 
    klassikaline  ökonoomne   keskkonnasäästlik 

Mõõtuhoidvad ehitusdetailid     

  lasuurne, 
sisaldab lahustit

1x Capadur 
ImprägnierLasur

2-3x Capadur F7-
LangzeitLasur

4 – 6 aastat

   lasuurne, 
sisaldab lahustit

3x Capadur 
UniversalLasur

3 – 4 aastat

   lasuurne, veega 
lahjendatav

1x Capacryl 
Holzschutz-Grund1) 3x Capadur DecorLasur 3 – 4 aastat

   lasuurne, sisal- 
   dab lahustit

2x Capadur 
ImprägnierLasur

1x Capadur F7-LangzeitLasur 2 – 4 aastat

   lasuurne, sisal- 
   dab lahustit

3x Capadur 
UniversalLasur3) 2 – 4 aastat

   kattev, veega 
   lahjendatav

1x Capacryl 
Holzschutz-
Grund1)

1x Capacryl 
Holzschutz-Grund2)

2x 
Capadur 
Color 

4 – 6 aastat

  lasuurne, veega
  lahjendatav

1x Capacryl 
Holzschutz Grund1) 3x Capadur DecorLasur 2 – 4 aastat

Renoveerimis-
intervall

Piiratult mõõtuhoidvad ehitusdetailid

Mitte mõõtuhoidvad ehitusdetailid
   lasuurne, 
   sisaldab lahustit

3x Capadur ImprägnierLasur

3x Capadur UniversalLasur3)

2 – 4 aastat

   lasuurne,
   sisaldab lahustit

2 – 4 aastat

   kattev, veega
   lahjendatav

1x Capacryl 
Holzschutz-
Grund1)

1x Capacryl 
Holzschutz-
Grund2)

2x Capadur 
Color 

4 – 6 aastat

  lasuurne, veega 
lahjendatav

1x Capacryl 
Holzschutz-Grund1) 3x Capadur DecorLasur 2 – 4 aastat

   lasuurne, sisaldab lahustit 2x Capadur F7-LangzeitLasur4)

  lasuurne, veega lahjendatav 2x Capadur DecorLasur4)

  värvitu, veega lahjendatav 3-4x Capadur ParkettLack
3-4x Parkett
2-3x uksed, mööbel
1x kaitsev viimistluskiht

1 Alternatiivina võib kasutada Capalac Holz-Imprägniergrund või Capadur
  ImprägnierLasur’i.
2 Heledate värvitoonide puhul 1x Capacryl Holz-IsoGrund puidukoostisosade ja 
  oksakohtade isoleerimiseks.
3 On mõtekas 1 aasta möödudes värskendada puidupinda Capadur UniversalLasur
  värvikihiga, kuna se sulgeb juuspeened praod, See pikendab värvkatte vastupidavust. 
4 Reeglina värvitu, imavuse ühtlustamiseks. 

Sisetöödeks
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Puidukatse: konstruktiivne – keemiline- füüsikaline

Looduses kõduneb puit lühikese ajaga, nt. seente kaasabil ja on seega 
uue elutsükli  toitainete allikaks. Seepärast tuleb puitu kui ehitusmaterjali 
selle loomuliku protsessi eest kaitsta – puidukaitsemeetmetega: 

Konstruktiivne puidu kaitse
Konstruktsioonivigu värvkate parandada ei saa – sõltumata sellest, 
kas see on lasuurne või kattev. Seepärast tuleb siinkohal pöörata erilist 
tähelepanu sellele, et vesi saaks takistamatult, kergesti ja kiiresti ära 
voolata.  Õõnsusi, mis võivad täituda veega, tuleks samuti vältida. Kõik 
kandid peavad olema ümarad ja ette peaks olema nähtud võimalikult 
suur katuseräästas. Otsapuu ei tohi kunagi jääda otseselt ilmastiku mõju 
kätte. 

Keemiline puidukaitse 
Eelkõige just okaspuud ei ole vastupidavad seente rünnakule, 
eelkõige sinetusseentele. Seepärast on siinkohal vajalikud erimeetmed 
kasutades niinimetatud puidukaitsevahendeid. Viimased võivad 
olla nii värvitud kui ka sisaldada pigmente ning peavad olema hästi 
imenduvad (penetratsioon), sest üksnes puidus endas saavutavad 
puidukaitsevahendid oma täieliku mõjuvuse . Suurimat võimalikku 
kindlust pakuvad siinkohal Capadur ImprägnierLasur või Capadur 
UniversalLasur. RAL-kvaliteedisertifi kaat tagab puidukaitsevahendite 
toime asjakohasel kasutamisel tänu sõltumatule tootejärelevalvele. 

Füüsikaline puidukaitse 
Sinetusseened ja erinevad puitu lagundavad või hävitavad seened 
saavad võimaluse puitu rünnata üksnes soojas, niiskes kliimas. 
Seepärast on füüsikalisest puidukaitse aspektist esmaseks prioriteediks 
puidu kuivana hoidmine. See saavutatakse väljastpoolt niiskuskaitse 
ning seestpoolt kõrge difusioonivõimega. 
Mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul, mille kõik küljed kaetakse 
värvikihiga, tuleb rõhk asetada niiskuskaitsele. Ideaalselt sobib siinkohal 
Capadur F7- LangzeitLasur või Capadur UniversalLasur. 
Mitte mõõtuhoidvate ning piiratult mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul 
tuleb raskuspunkt asetada difusioonivõimele, kuna niiskus pääseb sisse 
palju lihtsamalt. Tootesoovitus: Capadur UniversalLasur või Capadur 
ImprägnierLasur. 
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UV-kaitseta

  

Capadur UV-

kaitsega

Pikaajaline kaitse – pikendame renoveerimise intervalle

Päike, niiskus ja tuul koormavad igapäevaselt hoone väliseid 
lasuurkattega puitdetaile. Juba planeerimisfaasis võib 
siinkohal optimaalse puiduliigi valiku, puidu kvaliteedi ja selle 
juurde kuuluva puidu kattematerjalide kihilise ülesehitusega 
arvestades konstruktiivset puidukaitset saavutada puitdetailide 
pika eluea. 

Pikaealisuse lihtsad reeglid 

� Keskmised värvitoonid nagu kreeka pähkel ja tiikpuu 
pakuvad optimaalset UV-kaitset.
Heledad värvitoonid nagu saar ja mänd on vähem UV-kiirguse 
eest kaitstud..
Tumedad värvitoonid nagu eebenipuu kuumenevad tugevasti 
– tagajärjeks on pragude tekkimine. 
� Kasutage leht- ja troopilisi puuliike – need puiduliigid on 
vastupidavamad. 
�Vesi peab alati saama maha voolata. 
� Suured katuseräästad. 

Kui järgida neid lihtsaid reegleid, siis on mõõtuhoidvate 
puitudega võimalik saavutada pikaajaline kaitse 5 ja enamaks 
aastaks. 

                                                       Puitsőrestik-elumaja, 

                                                       katuseserv, aknad ja

                                                       uksed



CAPAROL Farben Lacken Bautenschutz 

GmbH&Co Vertriebs KG

Roßdörfer Straße 50  64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 0 61 54) 71-0 faks (0 61 54)7113 91

www.caparol.com

Berliini fi liaal

Schnellerstraße 141 12439 Berlin

Telefon (0 30) 6 39 46-0 faks (0 30) 63 94 62 88

Tootmine 

Deutsche Amphibolin-Werke 

Von Robert Murjahn

GmbH&Co.KG

D-64372 Ober-Ramstadt 

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Werk Fürstenwalde

D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH

Lacke und farben

Köthen Lacke GmbH 

D-06366 Köthen

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Werk Nerchau 

D-04685 Nerchau 

OOO SP “LACUFA-TWER”

RU-170039 Twer

Neue Meldorfer 

Flachverblender 

GmbH&Co KG

D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm 

GmbH + Co Dämmstoffe

Dämmsysteme KG

D-69493 Hirschberg – Großsachsen

DAW France S.A.R.L. 

F-80440 Boves

Caparol Italiana

GmbH & Co. KG

Klienditeeninduskeskus

Telefon (+372) 600 0690
Faks     (+372) 600 0691
info@caparol.ee

Info ja koolituskeskus

Telefon (+372) 600 0699
Faks     (+372) 600 0691
info@caparol.ee


