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L ASURCAP

LASURCAP
Żelazo mikowe

Ferromicacei

linea

LASURCAP
Wydajność i ochrona

Unifercap

Emalia z zawartością miki żelaznej

Ochrona powierzchni i wyjątkowy efekt estetyczny.
Preparaty z miką żelazną nowej serii LASURCAP
dodają wyrafinowania powierzchniom, a do
funkcji ochronnej dochodzi bardzo ozdobny efekt.
Preparaty te pozwalają na uzyskanie bardzo
dobrego krycia, w szczególności na krawędziach
oraz wyjątkowej ochrony przed promieniami
słonecznymi. Poza tym, ich formuła na bazie
miki i tlenku metali, nie pozwala na penetrację
wody, tlenu i czynników chemicznych zawartych
w atmosferze. Preparaty te można nanosić
bezpośrednio na powierzchnie ocynkowane.

Unifercap Medio
Emalia z miką żelazną

Unifercap W

Wodna emalia z miką żelazną

Sintech

Farba wodna antykorozyjna

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny.
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać
się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it
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Emalia z zawartością miki żelaznej

Wodna emalia z miką żelazną

Farba wodna antykorozyjna

Lakier do malowania na różnych powierzchniach, nieprzemakalny, łatwy w aplikacji, idealny do zastosowań
profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na
różnych rodzajach podłoża. Zapewnia jednolite wykończenie, odporność na uszkodzenia mechaniczne jak
i na złe warunki atmosferyczne, elementy niezbędne dla dobrego utrzymania się nałożonych warstw i
zachowania w dobrej kondycji odnowionej powierzchni. Wysoka jakość preparatu pozwala na uzyskanie
świetnych rezultatów estetycznych i technicznych, na powierzchniach różnego przeznaczenia, z doskonałym
wykończeniem, maksymalną ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również w trudnych warunkach
atmosferycznych.

Lakier do malowania na różnych powierzchniach, nieprzemakalny, łatwy w aplikacji, idealny do zastosowań
profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na
różnych rodzajach podłoża.
Zapewnia jednolite wykończenie, odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki
atmosferyczne, elementy niezbędne dla dobrego utrzymania się nałożonych warstw i zachowania w dobrej
kondycji odnowionej powierzchni. Wysoka jakość preparatu pozwala na uzyskanie świetnych rezultatów
estetycznych i technicznych, na powierzchniach różnego przeznaczenia, z doskonałym wykończeniem,
maksymalną ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych.
Lakier ten, oprócz ochrony, pełni również funkcję ozdobną. Dzięki matowym efektom typu rustykalnego,
Unifercap Medio dodaje szlachetności zabezpieczonym powierzchniom.

Lakier do powierzchni różnego rodzaju, zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzemakalny, łatwy w aplikacji,
idealny do zastosowań profesjonalnych ze względu na swoje właściwości przylegające, wypełniające i kryjące
n różnych rodzajach podłoża. Zapewnia jednolite wykończenie, odporność na uszkodzenia mechaniczne jak
i na złe warunki atmosferyczne.
Wysoka jakość preparatu pozwala na znalezienie rozwiązania estetycznego i technicznego dla różnych
wymagań, z doskonałym wykończeniem i maksymalną ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również
w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzuje się, oprócz działania ochronnego, wysoką
dekoracyjnością. Uzyskiwany efekt estetyczny z Unifercap W - matowy, delikatnie metaliczny - dodaje
szlachetności pokrywanym powierzchniom.

Farba z pyłem aluminiowym, spojona żywicami alkidowymi.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i odbijanie światła słonecznego.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
12-14 m2/l

24h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

POKRYCIE KRAWĘDZI
PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
12-14 m2/l

24h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

POKRYCIE KRAWĘDZI
0-7%

0-7%

0-7%

Kolor: zgodnie z wzornikiem.
Kolory zrealizowane w systemie
Arreghini Colors 16. Między jedna
a druga produkcją kolor może
się nieco różnić, zaleca się więc
wykonanie prac w ramach jednej
produkcji.

PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

14-16 m2/l

12h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

10-15%

10-15%

10-15%

ODBIJANIE PROMIENI SŁONECZNYCH

13-15 m2/l

24h

+5°C+30°C

POKRYCIE KRAWĘDZI
0-7%

0-7%

0-7%

Kolor: zgodnie z wzornikiem.
Kolory zrealizowane w systemie
Arreghini Colors 16. Między jedna
a druga produkcją kolor może
się nieco różnić, zaleca się więc
wykonanie prac w ramach jednej
produkcji.

PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

Kolor: zgodnie z wzornikiem.
Kolory zrealizowane w systemie
Arreghini Colors 16. Między jedna
a druga produkcją kolor może
się nieco różnić, zaleca się więc
wykonanie prac w ramach jednej
produkcji.

Kolor: Aluminium.

+5°C+30°C

