
Professionaalide ehitusvärvid

Caparoli puiduvärvid ja -lasuurid
Kindel ja paeluvalt ilus puidukaitse



02 

9pt VAG Rounded LT / Thin +40 - Grundlienienversatz -1



03

Puit
Parim kaitse looduslikul moel

Andreas Martin
Tootespetsialist teemal lakid ja lasuurid 

Franz Xaver Neuer 
DAW Tehniline juht

Soe, elus, looduslik - iseloomuga materjal. Puit ei ole mitte ainult äärmiselt vastupidav 

ehitusmaterjal, vaid ta loob mõnusa atmosfääri ning on oma loodusläheduse poolest 

tänapäeval väga moes. Lisaks unikaalsusele on puit samaaegselt ka väga mitmekesiselt 

kasutatav materjal, täites mitmesuguseid nõudmisi erinevatest maitsetest 

funktsionaalsuseni.   

See armastatud ehitusmaterjal on aga ka väga nõudlik: ilmastikutingimused nagu 

niiskus, UV-kiired, temperatuurikõikumised ja seened võivad puidu jäädavalt 

rikkuda. Seetõttu vajab puit kaitset ja hoolt - alati tuleb lähtuda individuaalselt ja 

konkreetsetest asjaoludest. Iga puit peab saama kaitstud parimal viisil, et ta ka 

pärast mitmeid aastaid meile oma imelist iseloomu demostreerida saaks.  

Käesolev brošüür aitab teil puidukaitseks teha parima valiku. Caparoli programmiga 

on teie puit pikka aega lummavalt ilus ja kaitstud välismõjude eest. 
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Puiduvärvid ja puidulasuurid Caparolilt

Proffidelt proffidele

Testitud kvaliteet: väljavalitud puidulasuurid ja -värvid 
kannavad "Die Holzforschung Austria" (HFA) 

kvaliteedimärki.

Die Holzforschung Austria (HFA) loodi 1953 aastal ja on täna 

suurim ja vanim puiduteaduse instituut Austrias. Sõltumatu 

instituudina on HFA rahvusvaheliselt akrediteeritud ning 

tunnustatud.

Testitud kvaliteet igale kasutusalale

Caparoli lasuuride tootesortiment pakub parimat kaitset igas situatsioonis. Kõik tooted on läbinud mitmeid laborikatseid ja 

intenstiivseid tooteteste selleks, et saaksime pakkuda puidukaitset erinevatele pealispindadele ja kasutusaladele. Ei ole vahet, kas 

välis- või sisepinnad, kas renoveerimine või esmaviimistlus, kaitse niiskuse või seente vastu, mõõtuhoidvad või mitte 

mõõtuhoidvad ehitusdetailid, laste mänguasjad või puitehitised, värvitu või värviline: Caparolil on teie jaoks olemas õige 

toode õigele kasutuspinnale. 

Usaldage Caparoli puidukaitset, mille kvaliteeti kinnitavad põhjalikud testid nii laboritingimustes kui ka välistingimustes 

testaladel tegelikes ilmastikutingimustes. Toodete efektiivsust testitakse täna juba üha enam tuntud Austria instituudis 

ja edukalt testi läbinud tooted märgistatakse kvaliteeditähisega „Holzforschung Austria – Geprüft“.

Proffidelt proffidele
Juba 60 aastat arendab ja toodab Caparol lasuurvärve proffidele, muuhulgas ka tuntud elementmajade tootjatele. 

Selle pikaajalise kogemuse, intensiivse teadustöö ja jätkusuutliku vaatenurga abil on loodud tänane lasuuride 

sortiment.  Nagu ka kogu ülejäänud Caparoli tooteprogrammi, kohandatakse lakkamatult puidulasuuride ja -

värvide vastavust pidevalt muutuvatele nõuetele ja võimalustele. Püsivalt kõrge kvaliteet on äratuntav nii meie 

klientidele kui ka edasimüüjatele ja ehitajatele:

Värvilise elevandi märk tähistab silmapaistvat kvaliteeti pikaks ajaks. 
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Kaitse ja säilita
Mitmekülgsed võimalused

Puiduvalik

Materjali valikul tuleb jälgida mitmeid parameeterid, kuna igal puiduliigil on eripära ja vastupidavusvõime. Pehmete 

puiduliikide hulka kuuluvad kuusk, mänd, haab ja nulg, kõvad puiduliigid on lehis, pirn, tamm, kirss ning pähklipuu. 

Lisaks tuleb jälgida ka puidu enda värvust: sõltuvalt liigist võivad värvitoonid varieeruda valkjast punase ja pruunini. 

Jällegi on väga oluline valida puiduliik vastavalt kasutusvajadusele. Õige puiduliigi valikul tasub alati nõu küsida 

arhitektilt või vastavalt spetsialistilt.

Konstruktiivne puidukaitse

Konstruktiivne või ehituslikult ennetav puidukaitse tähendab seda, et puitehitusdetail või puitehitis planeeritakse selliselt, et 

vihmavesi voolaks kiirelt ja probleemideta puidupinnalt maha. Kui vesi satub vuukidesse, vahedesse, pragudesse või 

õõnsustesse, tegib seal liigniiskus. Kõikide detailide kandid peavad olema ümarad ja ette peaks olema nähtud võimalikult 

suur katuseräästas. Otsapuu ei tohi jääda kunagi otsese ilmastikumõju kätte. Juba planeerimisfaasis tuleb tähelepanu 

pöörata toimivale ventilatsioonile, et ei tekiks kondensatsiooni ja konvektsiooniprobleeme. Korrektne konstruktiivne 

puidukaitse tagab puidukonstruktsiooni pikaealisuse. Puidukaitsevahendid, puiduvärvid ega -lasuurid ehituslikke vigu 

parandad ei aita. Siinkohal aitab teid suuremate ehitusobjektide planeerimisel spetsialist või arhitekt.  

Keemiline puidukaitse

Sõltuvalt ehituslikust eripärast on mõnikord vajalik täiendav keemiline puidukaitse putukate, hallituse ja 

sinetusseentele. Enne lasuuride ja puiduvärvide pealekandmist on soovitatav peale kanda puidukaitsevahendit, mis 

ennetaks puidu saastumist hallituse või seentega. Siinkohal on silmas peetud puidukaitsevahendid, mis sisaldavad 

keemilist ainet, seega peab toode vastama Euroopa standarditele ja olema registreeritud Terviseametis. Selliseid 

puidukaitsevahendeid eristab vastav märge toote etiketil.

Füüsikaline puidukaitse

Füüsikaline puidukaitse täiendab konstruktiivset ja keemilist puidukaitset. See tähendab, et puidu pind peab olema 

kaitstud vältimaks niiskuse tungimist puidupinda ja vähendamaks paisumist ning kahanemist. See on eriti oluline 

mõõtuhoidvate ja mõõtu mittehoidvate puitehitusdetailide funktsionaalsuse puhul. Puidulasuurid peavad olema UV-

kindlad.
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Kõik toonitavad puidulasuurid ja -värvid on 
märgistatud ColorExpress sümboliga.
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Värvilised lasuurid
Atraktiivne puidukaitse

Ka puidulasuuride puhul on võimalik pindasid viimistleda 

erksavärviliselt. Värv on moes ja mõjutab meie meeleolu. 

Roheline toob tasakaalu, kollane lisab rõõmsameelsust ja 

sinine aitab keskenduda. Siinkohal kehtib reegel: oluline on 

kombineerida - ainult õige kombinatsioon loob meeleolu.  

ColorExpress toonimissüsteem - värvid panevad elama. 

Caparoli puidulasuuride- ja värvide programm võimaldavab 

suurt värvivalikut klassikalistest puidutoonidest põnevate 

erksate värvitoonideni.

Vastavalt tootele on teil valikus kuni ca 1000 värvitooni, mis on 

kõik toonitavad ColorExpress toonimismasinates. Saage osa 

peaegu lõputuna tunduvast toonimistehnoloogiast.

• täidab värvitoonisoovid

• valitud värvitooni saate kätte kohe müügikohas

Värvitulemus
Tähelepanu! Sõltuvalt puiduliigist võib värvitoonis ette tulla erinevusi. 

Soovitame enne pinnale kandmist teha proovikatmine.

sama värvitoon alati järele tehtav•
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Mõõtuhoidvad ehitusdetailid: 

Puit tohib "mängida" väga minimaalselt, 

nagu näiteks aknad ja uksed. 

Tootesoovitus

Kattev puiduvärv Capalac BaseTop ja lasuur 

Capadur F7-LangzeitLasur, Capadur 

UniversalLasur, Capadur DecorLasur, Capadur 

SilverStyle ja Capadur GreyWood 

Piiratult mõõtuhoidvad ehitusdetailid: 

Muutused mõõtudes on lubatud teatud 

piirideni, näiteks rõdud või aknaluugid. 

Tootesoovitus

Puiduvärv Capadur Color Wetterschutzfarbe ja 

õhukese kuni keskmise kihipaksusega lasuurid 

nagu Capadur UniversalLasur, Capadur DecorLasur, 

Capadur Silver-Style, Capadur GreyWood ja 

Capadur TwinProof 

Mitte mõõtuhoidvad ehitusdetailid: 

Puit võib "mängida" piiramatult, see kehtib 

näiteks aedadele või laudistele.

Tootesoovitus

Puiduvärv Capadur Color Wetterschutzfarbe ja 

õhukese kuni keskmise kihipaksusega lasuurid 

Capadur LasurGel, Capadur UniversalLasur, Capadur 

Silver-Style, Capadur GreyWood ja Capadur 

TwinProof

Ehitusmaterjalide jaotus
Liigita puitehitusdetaile õigesti

Puidul, kui  looduslikul materjalil, on väga eriline omadus: kokkupuutel niiskusega muutub tema mõõt, ta paisub ja 

kahaneb, sõna otseses tähenduses muudab oma mõõtmeid. See on talutav mõningate puitehitusdetailide puhul, 

nt aiad või voodrilauad, kuna volüümimuutused ei mõju ehitusdetaili funktsionaalsust. Teisiti on see aga 

puitehitusdetailide puhul, mis peavad olema stabiilsed - näiteks aknad ja uksed. Siinokhal on puidu kaitsmine 

niiskuse eest väga oluline, kuna vormimuutused võivad vähendada funitsionaalsust või selle hoopiski hävitada.   

DIN EN 927 järgi jaotatakse puitehitusdetailid 3 kategooriasse: mõõtuhoidvad ehitusdetailid, piiratult 

mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Vastavalt kategooriatele vajavad ehitusdetailid 

erinevat töötlmist. 
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Renoveerimisintervallide 
kindlaksmääramine
Puidu väärtuse säilitamisel on abiks puidukronograaf

Juba valmisolevate objektide puhul ei ole võimalik mõjutada selle konstruktsiooni 

ega puidu kvaliteeti. Küll aga on võimalik anda nõu selle edaspidiseks hoolduseks 

ning pikaajaliseks kaitseks.

Hoolda puitu õigel ajal ja õigesti

Aja määramisel tuleb appi uuenduslik puidukronograaf. See on nõustamist 

lihtsustav abivahend, mis arvutab välja soovitatava renoveerimisintervalli 

puidust detailidele välistingimustes. Täpse tulemuse jaoks on eelnevalt tarvis 

sisestada mõned parameertrid - näiteks ilmakaar, paigaldamise viis, ristlõike ja 

puidu tüüp ning viimistletud pealispind. Puidukronongraaf on ideaalne 

abivahend professionaalseks  nõustamiseks, objektipõhiseks 

renoveerimisintervallide määramiseks ning sealjuures paika panna objekti 

optimaalne hoolduskava.

• Usaldusväärne renoveerimisintervallide ja tähtaegade 

määramine

• Alati optimaalne kaitse õigel ajal 

• Lihtne kasutada, täpne tulemus

Caparoli puidukronograafi on võimalik alla laadida nutitelefoni rakendusena GooglePlay (Android) ja 

iTunes (Apple) poest - otsingusse tuleb sisestada CAPAROL Chonograph!
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Capadur Color Wetterschutzfarbe

Kattev viimistlus

• pikaealine
• stabiilne värvitoon
• suur värvitoonivalik

Puiduvärv

Kasutusalad 
Piiratult mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitusdetailid väljas.
(kõvast PVC ja tsinkplekist vihmaveetorud 
ja -rennid).

Omadused
• Kõrge värvitoonipüsivus
• Kõrge difusioonivõime
• Reguleerib niiskust
• Kaitseb hallituse eest

AquaPalace

Matt viimistlus

• suurepärane kaitse
• lihtne peale kanda

Vesialuselin õhukesekihiline 

matt värv. Kaitseb puitpidasid 

pikki aastaid niiskuse, vihma ja 

UV-kiirguse eest.

Kasutusalad
Piiratult mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitusdetailid väljas.
(kõvast PVC ja tsinkplekist vihmaveetorud 
ja -rennid).

Omadused
• Suurepärane vastupidavus 

keskkonnamõjudele
• Moodustab kaitsva barjääri hallitusseentele
• Lai värvitoonivalik

Veega lahjendatav kõrge UV-kaitsega 

puiduvärv erksavärviliseks puidu-

viimistluseks. Difusioonivõimeline, 

vähese lõhnaga ja lihtne peale kanda.  

Moodustab kaitsva barjääri 

puidupinna kaitseks hallituse eest. 

Kõrge värvitoonipüsivus BFS 

märkelehe järgi klass A1.

suur värvitoonivalik•

Ei tilgu ja on elastne•
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Capadur 
UniversalLasur

Vett-tõrjuv kaitselasuur 
hüdro-pärl efektiga  

• Igasugusele puidule
• Püsib kaua
• Väga turvaline kasutada

Tänu hüdro-pärl efektile vett-tõrjuv lasuur, mis 

pakub ka suurepärast kaitset niiskuse ja UV-kiirte 

vastu. Õhukesekihiline ja lihtne töödelda. 

Pinnale moodustuv kile takistab hallituse ja 

seentega kahjustumist.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitusdetailid väljas.

Omadused
• Kõrge ilmastiku ja UV-kaitse

Difusioonivõimeline ja niiskust reguleeriv
• Tiksotroopne, ei tilgu
• Moodustab barjääri hallituse ja seentega kahjustumise

Parim kaitse 
vihma eest

Tõrjub vett: 
Hydroperl efekt tõrjub 
vihmapiisad 
puidupinnalt eemale.

•
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Capadur 
DecorLasur

Keskkonnasõbralik puidulasuur

• Tervisele täiesti ohutu
• Väga suur värvitoonivalik
• Sobib laste mänguasjade värvimiseks

Veega lahjendatav polüuretaanlasuur 

puitpindade värvimiseks ja kaitseks. Väga 

elastne. 

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitusdetailid sees ja väljas.

Omadused
• Sobib kasutamiseks laste mänguasjadel vastavalt DIN EN 71-3
• Väga difusioonivõimeline
• Välispinnad võib seente ja vetikatega 

kahjustumise kaitseks eeltöödelda Caparol 
Fungizidiga

Suurepärane!
Capadur DecorLasur 
sobib isegi laste 
mänguasjade 
viimistlemiseks.

Turvaline mäng
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Capadur 
LasurGel

Ilmastikukaitse 
värvirohke lasuuriga

• Mugav peale kanda
• Ei pritsi ega tilgu

Geeljas lasuur, mis kaitseb 

suurepäraselt niiskuse ja UV-

kiirte eest. Õhukesekihiline, 

lihtne töödelda ja ideaalne  

värvikate välispindade 

viimistlemiseks.  

Puidupinnale moodustub 

barjäär seente tõrjeks.

Kasutusalad
Mitte mõõtuhoidvad 
puitehitusdetailid väljas.

Omadused
• Kõrge ilmastiku ja UV-kaitse
• Niiskust reguleeriv
• Tiksotroopne ja mugav kasutada
• Aromaatidevaba alküüdvaigu baasil

Iga ilmaga 
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Capadur 
F7-LangzeitLasur

Biotsiidivaba UV-
kaitsega puidulasuur

• väga vastupidav, tagab pikaajalise
• Kasutatav nii sees kui

väljas
• Kõrge ilmastikukaitse

Keskmise kihipaksusega puidu-

lasuur on väga ilmasikukindel. 

Pakub erilist kaitset niiskuse 

vastu ja tänu läbipaistvatele  

raudoksiidpigmentidele ka UV-

kaitset.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad puitehitusdetailid 
sees ja väljas.

Omadused
• Suurepärane UV-kaitse
• Pikaajaline kaitse niiskuse vastu
• Ei sisalda biotsiide, ega konservante
• Pikk töötlemisaeg

Elegantne kaitse
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Capacryl 
Holzschutz-Grund

Värvituks kruntimiseks 
ja impregneerimiseks, 
kahekordne kaitse

• kuivab kiiresti
• perfektne kaitse

Veega lahjendatav värvitu 

puiduimmutus mõjub 

ennetavalt sine ja puitu 

kahjustavate seente vastu. 

Ideaalne välispindade 

impregneerimiseks. Välisaknad 

ja -uksed võib töödelda 

mõlemalt poolt. 

Kasutusalad 
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte mõõtuhoidvad 
puitehitusdetailide väljas.

Omadused
• veega lahjendatav
• erakordne sisseimbumisvõime
• kiiresti kuivav

Capalac 
Holz-Imprägniergrund

Värvituks impregneerimiseks, 
alküüdvaigu-/õli baasil, 
tungub sügavale puitu.  

• sügavtoimeline
• kahekordne kaitse

(kaitsev barjäär, biotsiidne)

Värvitu puiduimmutusvahend 

kaitseb puitu siniseks 

muutumise eest (siniseen) ja ei 

lase tekkida hallitusel.   

Lubatud kasutamiseks ka 

akende väliskülgedel ja 

välisuste sisepindadel.

Kasutusalad 
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte mõõtuhoidvad 
puitehitusdetailide väljas.

Omadused
• lühike kuivamisaeg
• erakordne sisseimbumisvõime

Kõige olulisem on õige krunt
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Capacryl 
Holz-IsoGrund

Isoleeriv
krunt 

Veega vedeldatav kruntvärv puidus 
sisalduvate, vees lahustuvate, 
pruuniks värvuvate ainete 
katioonseks isoleerimiseks sise- ja 
välistöödel.  Kanda pinnale enne 
toodetega Capacryl PU seeria 
värvid ja Capadur Color 
Wetterschutzfarbe viimistlemist.

Kasutusalad 
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad 
puitehitusdetailid sees ja väljas

Omadused
• Veega lahjendatav
• Diffusioonivõimeline
• Keskkonnasõbralik
• Sobib laste mänguasjade

viimistlemiseks DIN EN 71-3

Optimaalne eeltöötlus

Capalac
GrundierWeiß

Isoleeriv
krunt 

Lahustibaasil krunt puidupinna 
värvust muutvate osade 
isoleerimiseks. Tugevdab 
puidupinda, ideaalne vanade ja 
tumedate puidupindade 
renoveerimiseks ning toote 
Capadur Color Wetterschutz 
krundiks välispindadel.

Kasutusalad 
Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad 
ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid 
väljas

Omadused
• Kuivab kiiresti
• Katab hästi nurgad
• Diffusioonivõimeline
• Reguleerib niiskust
• Suur värvivalik
• Väga hästi täitev
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Inspiratsioon loodusest

Loomuliku hallinemise protsess 

Loomuliku puiduarhidektuuri viimistlus

Turul on palju erinevaid puidu kujundusvõimalusi. Juba mitmeid aastaid

kasutatakse puitpindadel nii lasuuride kui värvide näol edukalt kirevaid

värvitoone. Kui aga moodsa arhitektuuri nõudmiste järgi on vaja kasutada

loomulikke värvitoone, oli siiani valida ainult väheste, rahuldavate

lahenduste vahel.

Naturaalse ja ilmeka viimistluse võimaldavad teile Caoaroli tooted

Capadur GreyWood ja Capadur SilverStyle. Nende seast leiate nii

nüansirikkaid halle värvitoone kui ka erilised metallikefekte - avasta

enda jaoks modernne puiduarhidektuur!

Hallinemise põhjuseks on puidu pealispinnas oleva ligniini lagundamine
päikesevalguse UV-kiirguse poolt. Vihmavesi peseb ligniini puidust välja ning alles
jääb ainult puidule tema tugevuse andev tselluloosist tugistruktuur. Paljud
armastavad just puidu loomulikku värvitooni. Kahjuks kestab see protsess mitmeid
aastaid ja sõltuvalt ilmastikutingimustest ei ole alati tulemus ühtlane. Lisaks ei ole
tulmuse alati selline nagu oli soovitud, hõbehall, vaid pigem must, kuna puitu on
tunginud ka sine. Seetõttu on parem valik lasuur, mis annab puidule loomuliku
vananenud puidu välimuse.
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GreyWood OUTBACKGreyWood FORESTGreyWood NORDIC

GreyWood TOSKANAGreyWood TYROL GreyWood ISLAND

GreyWood
Otse loodusest

Loomulikult hallid puiduvärvitoonid on populaarsed. Loodusliku protsessi jäljendamine on aga

väga keerukas. Seetõttu ei anna tavalised pigmenteerimismeetodid ka rahuldavat tulemust, kui

on vaja jäljendada looduses päikesevalguse poolt tekitatud loomuliku puidu erinevaid ja 

elusana mõjuvaid efekte. Saavutamaks aga just seda elusat efekti ja samaaegset loomulikku 

välimust, kasutasime GreyWoodi puhul spetsiaalseid efektipigmente. GreyWoodi nime all 

mõeldakse eri värvitoonisuundadega hõbehalli värvitooni: hallhall, sinakashall, kollakashall, 

punakashall ja rohekashall. Pehme punakas varjund annab hallile sooja, sinine külma ja 

roheline värske olemuse. Seejuures võib erinevus olla esmapilgul niivõrd väike, et eristamiseks 

tuleb värvitooninäidised üksteise kõrvale asetada. Saavutatud emotsionaalne mõju on aga 

olenevalt halli varjundist erinev, sest väikseimadki värvinüansid tekitavad hallide toonide korral 

erakordseid ja visuaalselt atraktiivseid erinevusi.
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SilverStyle DeepSpace

SilverStyle Moon

SilverStyle StarDust

SilverStyle Earth

SilverStyle Neptun

SilverStyle
Pilkupüüdev metallikefekt

Säravad hetked ühendavad endas huvitavat karismat koos stiili hõnguga. 

Mis siiani ei paistnud võimalik olevat, saab Caparol SilverStyle'iga 

reaalsuseks: huvitava metallikviimistlusega puitfassaadid või puitpinnad. 

Palju uusi võimalusi pakkuv tagasihoidlik pilgupüüdja. Koos loomuliku 

puidu tekstuuriga avab Caparol SilverStyle täiesti uusi, ettearvamatuid 

kujunduslikke perspektiive.
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Hotell Saksamaal Niedersachenis / saarel Sylt Capadur
GreyWoodiga on saavutatud ühtlaselt ilus tulemus
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Capadur 
SilverStyle

puidulasuur
puhta
metallikefektiga

• pilkupüüdev
metallikpind

• perfektne tulemus
• sise- ja välispindadele

Capadur 
GreyWood

Puidulasuur
elegantsetes hallides
värvitoonides

• peened hallid värvitoonid
• spetsiaalsed efektpigmendid
• kasutamiseks väljas

Capadur 
TwinProof

Läbipasitev puidu- 
lasuur hüdropärli-
tehnoloogial

• vett hülgav
• puidu loomulik välimus

jääb püsima

Veega lahjendatav metalse 

läikega efektlasuur, mis 

tagab erakordse puidu-

pinna. Õhukesekihiline ja 

kõrge difusioonivõimega. 

Silmapaistev tulemus tänu 

alumiiniumpronksile ja 

tugev kaitse niiskuse ning 

UV- kiirte eest.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitus-
detailid sees ja väljas.

Omadused
• erakordne tulemus tänu

alumiiniumpronksile
• kõrge UV-kaitse tänu

peegeldavatele pigmentidele
• kõrge niiskusekaitse

Tugeva pigmendiga, veega

vedeldatav puidulasuur

välis-pindadele. Valitud

hallide toonidega 

toetatakse puidu

loomulikku hallinemist.

Moodustab kaitsva barjääri 

seente ja vetikate eest 

kaitseks ja on UV-kindel.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitus-
detailid väljas.
Omadused
• elegantsed hallid 

värvitoonid
• kõrge UV-kaitse tänu

peegeldavatele pigmentidele
• Täiendav kaitsev kiht 

hallitusseente vastu

Läbipaistev, veega 

vedeldatav, tõhusat UV- ja

niiskusevastast kaitset

pakkuv puidulasuur välis-

töödeks, nano- ja hüdropärli - 

tehnoloogial põhinev. 

Sisaldab konservante, mis on 

kaitsvaks barjääriks seente ja 

vetikatega saastumis eest.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitus- 
detailid väljas.
Omadused
• nanotehnoloogiline

UV-kitse
• vetthülgav tänu

hüdropärli-tehnoloogiale
• läbipaistev
• modi�tseeritud polüuretaaniga

Loomulikult ilus



34 

9pt VAG Rounded LT / Thin +40 - Grundlienienversatz -1



35

Capadur
Holz-Öl

Premium klassi puiduõli

Vetthülgav puiduõli välis-

pindade loomulikuks 

viimistlemiseks. Värskendab 

puidu värvitooni, on avatud 

pooridega, niiskust 

reguleeriv ja kergesti peale 

kantav. Puiduõli on saadaval 

kolmes värvitoonis 

Bangkirai, Douglasie ja Teak.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte mõõtuhoidvad
puitehitusdetailid sees ja väljas.

Omadused
• Kõrge UV-kaitse
• Niiskust reguleeriv
• Vett hülgav

Hästi kaitstud

• Ei tilgu



36 



37

Capadur
Repair AS

Parandusmass
erinevatele
puitehitusdetailidele

Capadur 
Repair P

Puitu tugevdav
primer/krunt

Capadur
Repair H

Niiskustihendus

Capadur 
Repair FK

Elastne ja ülevärvitav
aknaparandusmass

Kõvaelastne parandusmass

vigastatud puidu

parandamiseks. Vastab

puidu füüsikalistele

tingimustele. Sobib ka

defektsete kohtade ümber

kujundamiseks.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitus-
detailid väljas.
Omadused
• Kerge ja kiire töötlus
• Kahekomonentne epoksiidvaik
• Sobib kõikidele puidupindadele
• Suurepärane nakkevõime
• Lahustivaba
• Kõvaelastne
• Ülevärvitav Caparoli 

värvide ja 
lasuuridega

Capadur Repair P on puitu 

tugevdav krunt 

kahjustatud puidupindade 

kruntimiseks, millele 

järgneb paranduskiht

toodega Capadur Repair 

AS.

Kasutusalad
Piiratult mõõtu-hoidvad, 
mitte mõõtuhoidvad
puitehitusdetailid väljas.

Omadused
• Tungib sügavale puitu
• Puitu tugevdav toime
• Nakkesild

CapadurRepair AS'le
• Kerge töödelda

Veekindel kaitsekiht 

risti puidukiuga 

lõigatud pindadele, 

puitplaatide servad.

Kasutusalad
Mõõtuhoidvad, piiratult 
mõõtuhoidvad, mitte 
mõõtuhoidvad puitehitus-
detailid sees ja väljas.

Omadused
• Lihtne ja kiire töötlus
• Kahekomonentne epoksiidvaik
• Lahustivaba
• Ülevärvitav
• Suurepärane niiskuskaitse
• Isoleerib puidust eralduvate ainete eest
• Üleharjatav või -pahteldatav
• Ülevärvitav Caparoli 

värvide ja lasuuridega

Elastne tihend klaasi

kinnitmiseks puit- ja

alumiinumakendele.

Kasutusalad
Puit- ja terasaknad

Omadused
• Lihtne ja kiire töödeldavus
• Elastne
• Lahustivaba
• Suurepärane asendus linaõlile
• Kõrge mehaaniline vastupidavus
• Suurepärane nakkuvus
• Ülevärvitav Caparoli

värvide ja lasuuridega

Kiireks parandamiseks



Toodete ülevaade

Puidulasuurid ja -värvid Sees Väljas Pakendite suurused 

l 1 l, 2,5 l, 5 l

l 1 l, 2,5 l, 5 l

l l 1 l, 2,5 l, 5 l

l 1 l, 2,5 l, 5 l

Lahustit sisaldavad

Capadur UniversalLasur 

Capadur LasurGel 

Capadur F7LangzeitLasur 

Capalac HolzImprägniergrund 

Capadur HolzÖl l	 2,5 l

l 750 ml, 2,5 l, 10 l

l l 1,25 l, 2,5 l, 10 l

1 l, 2,5 l

Vesialuselised

Capadur Color Wetterschutzfarbe 

Caparol AquaPalace

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzIsoGrund l l 750 ml, 2,5 l, 10 l

Capadur SilverStyle l l 1 l, 5 l

Capadur GreyWood l 1 l, 5 l

Capadur TwinProof l 1 l, 5 l

Capadur DecorLasur l l	 1 l, 2,5 l, 5 l

Spetsiaaltooted

Capadur Repair H l l 2 x 150 ml

Capadur Repair P l l 2 x 100 ml

Capadur Repair AS l	 l	 2 x 300 ml

Capadur Repair FK l l	 310 ml

l 



Viimistlemissüsteemid ja renoveerimisintervallid

Immutus  Isoleerivad Viimistluskihtide ülesehitus Renoveerimise 
värvid intervall*

Mõõtuhoidvad ehitusdetailid - väljas

 Lahustibaasil lasuur Capalac HolzImprägniergrund 1 x Capadur 2 x Capadur F7LangzeitLasur 5–7 aastat
LasurGel

 Lahustibaasil lasuur Capalac HolzImprägniergrund 4–5 aastat

 Vesialuseline lasuur Capacryl HolzschutzGrund 4–5 aastat

 Vesialuseline lasuur Capacryl HolzschutzGrund 4–5 aastat

 Vesialuseline lasuur Capacryl HolzschutzGrund 4–5 aastat

 Vesialuseline lasuur Capacryl HolzschutzGrund 4–5 aastat

 Vesialuseline lasuur, värvitu Capacryl HolzschutzGrund 

3 x Capadur UniversalLasur 

3 x Capadur DecorLasur  

2–3 x Capadur SilverStyle  

2–3 x Capadur GreyWood  

2 x Caparol AquaPalace  

3 x Capadur TwinProof  4–5 aastat

Piiratult mõõtuhoidvaddetailid - väljas

 Lahustibaasil lasuur Capalac HolzImprägniergrund 2 x Capadur 1 x Capadur F7LangzeitLasur 4–5 aastat
LasurGel 

 Lahustibaasil lasuur Capalac HolzImprägniergrund 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 3–5 aastat

  Vesialuseline lasuur 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur, värvitu 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur, kattev

Caparol AquaPalace Primer 

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 1 x Capacryl 5–7 aastat
HolzIsoGrund 

2–3 x Capadur UniversalLasur 

3 x Capadur DecorLasur  

2–3 x Capadur SilverStyle  

2–3 x Capadur GreyWood  

2 x Caparol AquaPalace  

3 x Capadur TwinProof  

2 x Capadur  

Color Wetterschutzfarbe

Mitte mõõtuhoidvad detailid - väljas

 Lahustibaasil lasuur 2–3 aastat

 Lahustibaasil lasuur

Capalac HolzImprägniergrund 

Capalac HolzImprägniergrund 3–5 aastat

 Vesialuseline lasuur 2–3 aastat

 Vesialuseline lasuur 3–4 aastat

 Vesialuseline lasuur

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 3–4 aastat

 Vesialuseline lasuur 3–4 aastat

 Vesialuseline lasuur, värvitu 3–4 aastat

 Vesialuseline lasuur, kattev

Caparol AquaPalace Primer  

Capacryl HolzschutzGrund 

Capacryl HolzschutzGrund 1 x Capacryl 5–7 aastat
HolzIsoGrund 

2–3 x Capadur LasurGel  

2–3 x Capadur UniversalLasur 

2 x Capadur DecorLasur  

2–3 x Capadur SilverStyle 

2–3 x Capadur GreyWood  

2 x Caparol AquaPalace  

3 x Capadur TwinProof 

2 x Capadur  

Color Wetterschutzfarbe

Sisetöödeks

 Lahustibaasil lasuur ei ole kohaldatav 

 Vesialuseline lasuur ei ole kohaldatav 

 Vesialuseline lasuur ei ole kohaldatav 

 Vesialuseline ei ole kohaldatav 

 Läbipaistev ei ole kohaldatav

2 x Capadur F7LangzeitLasur 

2 x Capadur SilverStyle

2 x Capadur DecorLasur

2–3 x Capadur Parkett und Siegellack

Capadur Parkett und Siegellack

 Klassikaline
 Ökonoomne
 Vesialuseline

* Väärtuste kõikumised võivad tuleda puidu kvaliteedist ja puidule mõju avaldavatest ilmastikuoludest.



Professionaalide ehitusvärvid

Klienditeeninduskeskus
Telefon +372 600 0690 
Faks +372 600 0691 
info@daw.ee

Info- ja koolituskeskus
Telefon +372 600 0699 
Faks +372 600 0691 
koolitus@caparol.ee

Caparoli Profikeskused

Tallinna pood
Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 
75312 Harjumaa
Telefon: +372 5300 1010
E-mail: tallinn.pk@daw.ee

Kadaka pood
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 5301 0602
E-mail: kadaka.pk@daw.ee

Tartu pood
Aardla 27
50110 Tartu
Telefon: +372 5300 5511 E-
mail: tartu.pk@daw.ee

Pärnu pood
Pae 4
80010 Pärnu
Telefon: +372 5308 0091
E-mail: parnu.pk@daw.ee

Tallinna pood

Kadaka pood

Pärnu pood
Tartu pood

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91
www.caparol.de

Tootmine

DAW SE
Roßdörfer Str. 50 
D-64372 Ober-Ramstadt

DAW SE
Werk Fürstenwalde 
D-15517 Fürstenwalde

DAW SE
Werk Köthen 
D-06366 Köthen

DAW SE
Werk Nerchau 
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“ 
RU-170039 Twer

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender 
D-25704 Nindorf

DAW SE
Werk Hirschberg 
D-69493 Hirschberg- 
Großsachsen

DAW France S.A.R.L. 
F-80440 Boves

DAW Italia
GmbH & Co KG 
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie 
Gesellschaft m.b.H. 
A-4320 Perg

Capatect 
Baustoffindustrie GmbH 
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB 
S-40013 Göteborg

DAW (Guangzhou) Ltd. 
511356 Guangzhou 
P.R. China

DAW BENTA ROMANIA 
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de 
Mures  – Jud. Mures

DAW SE
Geschäftsbereich Lithodecor 
D-08491 Netzschkau 

IP „Diskom“ 
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o. 
Zaklad Produkcyjny w Z· 
lobnicy 
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH 
UA-52460 Wasyliwka

OOO „DAW Malino“ 
RU-142850 Malino

Caparol Paints LLC 
Dubai • U.A.E.

Turustus

DAW Belgium bvba/sprl 
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L. 
E-08450 Llinars del Vallès 
(BCN)

DAW Schweiz AG 
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft. 
H-1108 Budapest

DAW Coatings Nederland 
B.V. NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o. 
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o. 
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o. 
SK-82108 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke 
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Cesky Caparol s.r.o. 
CZ-37001 
Ceské Budejovice

Caparol d.o.o. 
HR-10431 Sv. Nedelja- 
Zagreb

CAPAROL d.o.o. 
SI-1218 Komenda

DAW BENTA BULGARIA 
Eood 
BG-1839 Sofia

DAW BENTA MOL SRL 
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH Lacke 
und Farben 
D-12439 Berlin

OOO „DAW RUSSLAND“ 
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA 
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA DAW BALTICA 
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“ 
LT-02244 Vilnius

IP „Diskom“ 
BY-220116 Minsk

DAW (Suzhou) Ltd. 
215400 Taicang, Jiangsu 
P.R. China

Caparol Georgia GmbH 
GE-0109 Tbilisi

Litsentsid

BETEK Boya ve Kimya 
Sanayi A.S.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin 
Industries Mfg. Co. 
(HAWILUX) 
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Müügipartnerid

SEFRA Farben- und 
Tapetenvertrieb 
Gesellschaft m.b.H. 
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL 
L-3364 Leudelange

Rockidan as 
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E. 
GR-106 82 Athens
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