
Krāsu standarts

Caparol lazūras un krāsas kokam
Labi aizsargāts – dabisks un mūsdienīgs
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Koks
Vislabākā aizsardzība dabīgam izejmateriālam

Andreass Martins (Andreas Martin)
DAW Laku un lazūru produktu grupas vadītājs

Francs Ksāvers Neiers (Franz Xaver Neuer)
DAW Tehniskais vadītājs

Silts, dzīvs, dabīgs, ar savu unikālo raksturu – koks ir ne tikai ilgtspējīgs celtniecības materiāls, 

bet arī nopietns pieteikums. Dabas produkts koks rada īpašu mājīguma un siltuma sajūtu, tas 

simbolizē neskartu dabu. Tas ir tik pieprasīts mūsdienu tehniskajā laikmetā. Būdams unikāls, 

koks vienlaikus ir daudzpusīgs, tas spēj apmierināt visdažādākās gaumes un praktiskā pielieto

juma prasības.

Tomēr šis iecienītais būvmateriāls ir arī prasīgs. Apkārtējā vide un laikapstākļi – mitrums, 

UV starojums, straujas un būtiskas temperatūras svārstības, kā arī sēnītes ietekmē koku un 

ilgtermiņā spēj to pat iznīcināt. Tāpēc kokam ir nepieciešama aizsardzība un apkope, turklāt 

katrā atsevišķā gadījumā individuāli piemērota attiecīgajiem apstākļiem. Ikvienam kokam ir 

jāsaņem vislabākā aizsardzība, lai arī pēc daudziem gadiem vējā un skarbos laikapstākļos tas 

spētu sniegt prieku un parādīt savu unikālo raksturu.

Šī brošūra Jums sniegs vērtīgus padomus ne tikai kā labāk un uz ilgāku laiku aizsargāt koka 

būvkonstrukcijas un būves, bet arī piedāvās dažādus dizaina risinājumus.

Izbaudiet un pārliecinieties pats – ar Caparol produktu programmu koks ilgtermiņā tiek labi 

aizsargāts un saglabā savu apbrīnojamo dabisko skaistumu ilgus gadus.
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Caparol koka lazūras un 
krāsas
Profesionāļi – profesionāļiem

Pārbaudīta kvalitāte: Daudzas Caparol koka lazūras un

krāsas ir marķētas ar Holzforschung Austria kvalitātes zīmolu.

Institūts Austrijas koka Izpēte – Holzforschung Austria (HFA) ir dibināts 

1953. gadā un mūsdienās ir lielākais un vecākais koka pētniecības un 

pārbaudes institūts Austrijā. Starptautiski atzītais, neatkarīgais institūts 

HFA ir akreditēts saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem stan

dartiem. Pārbaužu un uzraudzības ziņojumi ir starptautiski atzīti

Pārbaudīta visaugstākā kvalitāte jebkurai situācijai

Caparol lazūru klāsts piedāvā optimālu aizsardzību ikvienā situācijā. Visi produkti pēc neskaitāmām pārbaudēm laboratorijās un 

intensīviem testiem brīvā dabā dažādos klimatiskajos apstākļos ir izveidoti tā, lai būtu ideāli piemēroti dažādām koka virsmām 

un apdares vajadzībām. Vienalga – iekštelpām vai ārtelpām, krāsojuma atjaunošanai vai jaunam krāsojumam, aizsardzībai 

pret mitrumu vai sēnītēm, tilpumā mainīgām vai tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām, bērnu rotaļlietai vai koka būvei, 

caurspīdīgs vai krāsains: 

Caparol ir labākā izvēle Jūsu vajadzībām. 

Izmēģiniet koka lazūru un krāsu programmu, kuras kvalitāte ir ne tikai ļoti rūpīgi pārbaudīta gan laboratorijās, gan dabiskos 

laikapstākļos, bet arī ļoti veiksmīgi izmantota daudzos objektos visā Eiropā. Labo pieredzi ar Caparol koka apdares materiāliem 

apstiprina arī viens no Eiropā atzītiem institūtiem Austrijas koka Izpēte (Holzforschung Austria). Caparol produkti var pamatoti 

lepoties ar kvalitātes zīmolu „Holzforschung Austria – Geprüft”.

Profesionāļi – profesionāļiem

Caparol attīsta un ražo lazūras profesionāļiem jau kopš pagājušā gadsimta zr60. gadiem, turklāt arī pazīstamiem Eiropas 

gatavo māju ražotājiem. Aktuālais koka lazūru klāsts tika veidots, ņemot vērā šo ilggadējo pieredzi, intensīvus pētījumus un 

ilgtspējības prasības. Tāpat kā visa Caparol programma, arī koka lazūras un krāsas nemitīgi tiek pielāgotas mainīgajām nozares 

prasībām un jaunākajām zinātnes iespējām. Nemainīgi augstā kvalitāte apmierina klientus un ir atzīta no tirgotāju puses: 

Zīmols ar krāsaino ziloni simbolizē izcilu produktu kvalitāti ilgtermiņā.
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„Pārliecinieties paši par nemainīgi augsto Caparol 
profesionāļiem paredzēto produktu kvalitāti.“ Kristians 

Kamerers (Christian Kammerer), Caparol Austria pētniecības un 

attīstības vadītājs
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Aizsargā un saglabā
Daudzpusīgas izvēles iespējas

Kokmateriāla izvēle

Izvēloties materiālus, ir jāņem vērā vairāki parametri, jo katrai koka sugai piemīt specifiskas iezīmes un atšķirīga noturība. 

Pie mīkstajiem kokiem pieskaita alksni, egli un priedi, savukārt pie cietajiem kokiem pieder kļava, bumbierkoks, ozols, ķiršu 

koks un riekstkoks. Tāpat ir jāņem vērā arī koka nokrāsa – atkarībā no sugas, koksnes krāsa var būt no gaišas (piemēram, kļavai), 

līdz sārtai (piemēram, alksnim, ķiršu kokam) vai brūnganai (piemēram, ozolam, riekstkokam). Svarīgi ir izvēlēties mērķim 

atbilstošu koku, kurš vislabāk tiks galā ar visām izvirzītajām prasībām. Ja rodas jautājumi par pareizā koka izvēli, mēs iesakām 

vispirms konsultēties ar arhitektiem vai kokmateriālu tirgotājiem.

Konstruktīvā koksnes aizsardzība

Konstruktīva jeb preventīva koksnes aizsardzība būvniecībā nozīmē tādu koka būvdetaļu vai koka būvju plānošanu un celtniecību, 

lai nokrišņu ūdens var brīvi notecēt pa detaļu virsmu. Tātad ūdens pēc iespējas ātrāk ir jānovada no būvdetaļas tā, lai tas neiesūktos, 

piemēram, savienojumu vietās, spraugās, risēs vai ūdens uzkrāšanās vietās un neradītu tur pastāvīgu mitrumu. Konstruktīvās kok

snes aizsardzības nozīmīgākās iezīmes ir, piemēram, jumta pārkares vai vismaz pareizi izveidoti jumta pieslēgumi, cokola pieslē

gumi, kā arī horizontālu virsmu pārsegums un noapaļotas būvdetaļas. Jau plānošanas laikā ir jāīsteno visi nepieciešamie pasākumi, 

lai nodrošinātu koka detaļu ventilāciju, lai vēlāk nerastos problēmas ar kondensāciju un konvekciju. Pareizi izpildīta konstruktīvā 

kok snes aizsardzība ir svarīgs nosacījums koka konstrukciju ilgmūžībai. Šajā posmā pieļautās kļūdas nav iespējams izlabot ar koksnes 

aizsardzības līdzekļiem, lazūrām vai krāsām. Šajā jomā konsultācijas labprāt sniegs specializētās darbnīcās vai lielākas būvniecības 

gadījumā – arī atbildīgais arhitekts.

Ķīmiskā koksnes aizsardzība

Atkarībā no būvniecības situācijas var būt nepieciešama papildu ķīmiskā aizsardzība pret kaitēkļiem, pelējumu un zilējuma 

sēnītēm. Pirms lazūru un koka krāsu izmantošanas parasti ir paredzēts izmantot preventīvo aizsardzību pret zilējuma sēnīti. 

Bieži vien tā tiek papildināta ar vielu, kas novērš pelējuma sēnītes veidošanos. Izmantojamam koksnes aizsardzības līdzeklim 

ir jābūt atļautam un reģistrētam Eiropas Savienībā. Vācijā atļautie koksnes aizsardzības līdzekļi ir norādīti Federālajā Darba 

aizsardzības un darba medicīnas aģentūras (BauA) biocīdu produktu sarakstā. Šos koksnes aizsardzības līdzekļus var atpazīt 

pēc atļaujas numura uz etiķetes.

Fiziskā koksnes aizsardzība

Fiziskā koksnes aizsardzība papildina konstruktīvo un ķīmisko koksnes aizsardzību. Ar to ir domāta koka virsmas aizsardzība, 

pārklājot to ar aizsargājošiem slāņiem, tādējādi samazinot ūdens uzsūkšanās risku, kā arī uzbriešanas un sarukšanas pro

cesus. Jo īpaši tas ir svarīgi tilpumā nemainīgām un tilpumā daļēji mainīgām būvdetaļām. Izmantojot lazūras, papildus ir 

nepieciešama koka virsmu aizsardzība pret UV starojumu.
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Caparol visas tonējamās koka lazūras un krāsas 

marķētas ar ColorExpress piktogrammu.
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Krāsainas lazūras
Pievilcīga koksnes aizsardzība

Aizsargājot koksni ar lazūrām, nevajag aizmirst par krāsām!

Krāsas šodien ir modē, tās ietekmē mūsu labsajūtu un noskaņu. 

Piemēram, zaļā krāsa līdzsvaro, dzeltenā  vairo dzīvesprieku, bet 

zilā – veicina koncentrēšanos. Vienmēr atcerieties: krāsas tonis 

nemēdz būt viens, tas tiek uztverts kā kombinācija. Tikai izde

vusies krāsu harmonija rada mājīgu vidi.

ColorExpress tonēšanas tehnoloģija – izbaudiet krāsas

Caparol koka lazūru un krāsu programma piedāvā ne tikai plašu 

klasisko koksnes toņu izvēli, bet arī mūsdienīgus atraktīvus krāsu 

toņus.

Atkarībā no izvēlētā produkta pieejami līdz pat 1000 krāsu toņiem, 

ko ar datora precizitāti var sajaukt jebkurā Caparol ColorExpress 

tonēšanas iekārtā labākajās Latvijas būvmateriālu tirdzniecības 

vietās. Ieguvumi:

•	 apmierināsim	vēlmi	pēc	jebkura	krāsu	toņa

•	 izvēlēto	krāsu	toni	varēsiet	saņemt	uzreiz	tirdzniecības	 

 vietā

Krāsas toņa efekts
Lūdzu ņemiet vērā, ka atkarībā no koka sugas lazūras krāsas efekts var būt atšķirīgs. 

Tāpēc ieteicams virspirms lazūru izmēģināt uz attiecīgās koksnes gabaliņa.
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Tilpumā nemainīgas: 

koksne drīkst mainīt izmērus tikai minimālos 

apmēros, piemēram, logos un durvīs.

Ieteiktie produkti

Sedzošs krāsojums ar Capalac BaseTop Venti un daļēji 

sedzošs ar plānas līdz vidēji plānas kārtas lazūrām 

Capadur F7LangzeitLasur, Capadur UniversalLasur, 

Capadur DecorLasur, Capadur SilverStyle un Capadur 

GreyWood.

Tilpumā daļēji mainīgas: 

apjoma maiņa noteiktā apmērā ir pieļaujama, 

piemēram, balkona margām vai logu aizvērtņiem.

Ieteiktie produkti

Dispersijas krāsas kokam, piemēram, Capadur Color 

Wetterschutzfarbe, AquaPalace un plānas līdz 

vidēji plānas kārtas lazūras, piemēram, Capadur 

UniversalLasur, Capadur DecorLasur, Capadur 

SilverStyle, Capadur GreyWood un Capadur TwinProof.

Tilpumā mainīgas: 

koksnes apjoms drīkst neierobežoti mainīties, 

piemēram, žogiem vai dēļi apšuvumam. 

Ieteiktie produkti

Dispersijas krāsas kokam, piemēram, Capadur Color 

Wetterschutzfarbe, AquaPalace un plānas līdz vidēji 

plānas kārtas lazūras, piemēram, Capadur LasurGel, 

Capadur UniversalLasur, Universal, Capadur SilverStyle, 

Capadur GreyWood un Capadur TwinProof.

Koka būvdetaļas atpazīšana
Pareizs koka būvdetaļu iedalījums

Kā dabīgam materiālam, kokam piemīt kāda ļoti neparasta īpašība: saskarē ar mitrumu tas maina tilpumu, piebriest vai 

saraujas, savelkas – burtiskā nozīmē maina izmērus. Šī īpašība nav būtiska tādiem būvobjektiem kā dēļu žogs vai dēļu 

apšuvums, jo šajos gadījumos materiāla tilpuma izmaiņas neietekmē tā funkcionalitāti. Citādi ir būvdetaļās, kuras savu 

izmēru mainīt nedrīkst, piemēram, durvis un logi. Tiem ir nepieciešama ļoti laba aizsardzība pret mitrumu, jo koksnes 

deformācija apgrūtina vai pilnībā sabojā būvdetaļu funkcionalitāti. Tāpēc saskaņā ar Eiropas normām DIN EN 927 koka 

detaļas tiek iedalītas trīs kategorijās: tilpumā nemainīgas, tilpumā daļēji mainīgas un tilpumā mainīgas. Atkarībā no 

iedalījuma dažādi produkti ir īpaši piemēroti katrai grupai.
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Noteikt apkopes intervālus
Unikāls koka hronogrāfs vērtības saglabāšanai

Jau esošajos objektos Jūs kā amatnieks nespējat ietekmēt konstrukciju un koka 

kvalitāti, tomēr Jūs varat sniegt ieteikumus turpmākajai apkopei un tādējādi ietekmēt 

rezultātus ilgtermiņā. 

Kopt koku droši un pareizajā laikā

Veicot uzturēšanas pasākumu plānošanu, palīgā nāks jaunais koka hronogrāfs. Šis 

vienreizējais konsultāciju palīgelements parāda ieteicamos koka būvdetaļu apkopes, 

krāsojuma atjaunošanas intervālus attiecīgajā objektā. Lai to noskaidrotu, ir jāievada 

daži parametri, piemēram, debespuse, montāžas veids, šķērsgriezums, koksnes 

virsma vai pārklājuma veids. Koka hronogrāfs ir ideāls instruments profesionālai 

klientu konsultēšanai, objektam atbilstošu apkopes intervālu noteikšanai un tādējādi 

optimāla apkopes plāna izveidei.

•	 Droši	noteikt	apkopes,	krāsojuma	atjaunošanas	intervālus 

 un veikt tos savlaicīgi

•	 Vienmēr	tiek	sasniegta	optimāla	koksnes	aizsardzība	pareizajā	laikā

•	 Vienkārša	vadība,	precīzi	rezultāti

Caparol koka hronogrāfu jūs varat lejupielādēt kā aplikāciju Android viedtālruņiem vietnē Google Play vai 

iPhone tālruņiem iTunes vietnē – meklēšanas logā ievadiet CAPAROL Chronograph!
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Capadur Color
Wetterschutzfarbe 
(krāsa aizsardzībai pret laikapstākļiem)

Sedzošs krāsas slānis

•	ilgnoturīga
•	stabils	krāsas	tonis
•	liela	toņu	dažādība

Krāsa kokam

Krāsa kokam uz ūdens bāzes ar 

izcilu noturību pret apkārtējās vides 

ietekmi, laika apstākļiem. Difūza, bez 

izteiktas smakas un viegli uzklājama. 

Krāsa uz virmas veido pret pelējuma 

sēnīti aizsargslāni. Augsta krāsas 

toņa noturība saskaņā ar BFS klasi 

A1 („ Bundesausschuss Farbe und 

 Sachwertschutz e.V.“) 

Pielietojums
Tilpumā daļēji mainīgām un tilpumā 
nemainīgām koka būvdetaļām ārdarbos 
(kā arī notekām un lietus drenāžas caurulēm 
no  cieta PVC un cinkotām loksnēm).

Īpašības
•	 augsta	noturība	pret	laikapstākļiem
•	 augsti	difūza
•	 regulē	mitrumu
•	 nepil	un	ir	elastīga

AquaPalace

Viegli matēta virsma

•	laba	aizsardzība
•	viegli	uzklājama

Krāsa kokam uz ūdens bāzes piešķirs 

kokam Jūsu izvēlēto krāsas toni un 

veidos viegli matētu sedzošu krāsas 

kārtu. Aizsargās ilgus gadus no 

apkārtējās vides ietekmes – mitruma, 

lietus ūdens un UV starojuma.

 

Pielietojums
Tilpumā daļēji mainīgām un tilpumā 
nemainīgām koka būvdetaļām ārdarbos (kā 
arī notekām un lietus drenāžas caurulēm no 
cieta PVC un cinkotām loksnēm).

Īpašības
•	 lieliska	noturība	pret	apkārtējās	vides	 
 ietekmi
•	 veido	aizsargslāni	pret	pelējuma	sēnīti
•	 plašs	krāsu	toņu	klāsts
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Capadur 
UniversalLasur

Ūdeni atgrūdoša lazūra ar 
Hydroperl efektu

•	visām	koka	būvdetaļām
•	ilgnoturīga
•	ļoti	droša	lietošanā

Tonējamā koka lazūra atgrūž ūdens molekulas, 

pateicoties Hydroperl efektam, tādējādi nodrošinot 

īpašu aizsardzību pret mitrumu, lietus ūdeni un UV 

starojumu. Tā klājas plānā kārtā, neaizsprosto poras 

un ir viegli uzklājama. Ar papildu aizsargslāni pret 

pelējuma sēnīšu rašanos krāsojuma virskārtā.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, tilpumā daļēji mainīgām vai tilpumā 
mainīgām būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 augsta	aizsardzība	pret	laikapstākļiem 
 un UV starojumu
•	 viegli	difūza	un	regulē	mitrumu
•	 tiksotropa	un	nepil

Optimāla 
aizsardzība pret lietu

Atgrūž	ūdeni:
pateicoties Hydroperl 
efektam, lietus vienkārši 
pilienu veidā notek nost.
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Capadur 
DecorLasur

Vidi saudzējoša krāsaina lazūra

•	liela	krāsu	toņu	izvēle
•	ekoloģiski	droša
•	piemērota	bērnu	rotaļlietām

Ar ūdeni atšķaidāma lazūra kokam uz poliuretāna 

bāzes koka detaļu krāsošanai un aizsardzībai. Ļoti 

elastīga.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, tilpumā daļēji mainīgām vai tilpumā 
mainīgām būvdetaļām iekšdarbos un ārdarbos.

Īpašības
•	 atbilstoši	DIN	EN	71-3	piemērota	bērnu	rotaļlietu	krāsošanai
•	 viegli	difūza
•	 ārtelpās	var	tikt	kombinēta	arī	ar	Caparol	Fungizid	–	 
 aizsardzībai pret sēnītēm un aļģēm

Izcila
Capadur DecorLasur ir
piemērota bērnu arī
rotaļlietu krāsošanai..

Spēlējies droši
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Capadur 
LasurGel

Krāsaina lazūra 
aizsardzībai pret laika apstākļiem

•	patīkama	iestrāde
•	nešļakstās	un	nenopil

Gelveida lazūra lieliski piemērota 

aizsardzībai pret laikapstākļiem  

mitrumu un UV starojumu. Klājas 

plānā kārtā, ir viegli uzklājama un 

ir ideāli piemērota koka būvdetaļu 

apdarei ārtelpās. Ar papildus 

aizsargslāni aizsardzībai pret sēnīti.

Pielietojums
Tilpumā mainīgām būvdetaļām
ārdarbos.

Īpašības
•	 augsta	aizsardzības	pakāpe	 
 pret laikapstākļiem un UV starojumu
•	 regulē	mitrumu
•	 tiksotropa	un	viegli	uzklājama
•	 alkīda	sveķi	ar	šķīdinātāju	bez	smakas

Jebkuriem 
laikapstākļiem
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Capadur 
F7-LangzeitLasur

Lazūra kokam bez biocīdiem 
īpaši labai aizsardzībai pret 
UV starojumu

•	ilgstoša	noturība	un	aizsardzība
•	izmantojama	iekšdarbos	un	
 ārdarbos
•	ļoti	noturīga	pret	laikapstākļiem

Vidēji biezas kārtas koka lazūra 

sniedz augstu aizsardzību pret 

laikapstākļiem. Sniedz īpašu 

aizsardzību pret mitrumu. 

Pateicoties caurspīdīgajiem dzelzs 

oksīda pigmentiem un papildus 

UV starojuma aizsargfiltram – 

vislabākā aizsardzība pret UV 

starojumu.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām un tilpumā daļēji 
mainīgām koka būvdetaļām iekšdarbos 
un ārdarbos.

Īpašības
•	 izcila	UV	staru	aizsardzība
•	 ilgnoturīga	aizsardzība	pret	mitrumu
•	 nesatur	biocīdos	aizsarglīdzekļus
•	 ilgs	izstrādes	laiks

Izcila aizsardzība
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Capacryl 
Holzschutz-Grund

Bezkrāsainai gruntēšanai un 
impregnēšanai,  
ar divkāršu iedarbību

•	 ātri	žūstoša
•	 perfekta	aizsardzība

Uz ūdens bāzes veidotā caur

spīdīgā koka impregnācijas 

grunts novērš zilējuma un koku 

iznīcinošu sēnīšu veidošanos. 

Ideāli piemērota izmantošanai 

ārdarbos. 

Ar to no visām pusēm iespējams 

apstrādāt ārdurvis un ārējos 

logus.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, tilpumā daļēji 
mainīgām un tilpumā mainīgām koka 
būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 uz	ūdens	bāzes
•	 izcili	iesūcas	koksnē
•	 ātri	žūstoša

Capalac 
Holz-Imprägniergrund

Dziļas iedarbības bezkrāsaina grunts 
impregnēšanai uz 
alkīda sveķu/eļļas bāzes

•	 dziļa	iedarbība
•	 dubulta	aizsardzība 
 (slāņa un biocīda aizsardzība)

Bezkrāsas impregnācijas grunts 

darbojas preventīvi pret koka 

nokrāsas maiņu (zilēšanas sēnīti) 

un pelējuma sēnīti. Izmanto

jama arī logiem ārpusēm un 

ieejas durvīm.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, tilpumā daļēji 
mainīgām un tilpumā mainīgām koka 
būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 ātri	žūstoša
•	 izcilas	iesūkšanās	īpašības

Vienmēr pareizi nogruntēt
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Capacryl 
Holz-IsoGrund

Izolējoša
grunts 

Grunts krāsa uz ūdens bāzes 

katjoniskai ūdenī šķīstošu 

brūninošo krāsvielu izolēšanai. 

Lietot pirms krāsošanas 

ar Capacryl ūdens bāzes 

emaljām PUSatin, PUGloss un 

dispersijas krāsas Capadur Color 

Wetterschutzfarbe.

Pielietojums
Stabilām, daļēji stabilām un nestabilām 
koka konstrukcijām iekšdarbos un 
ārdarbos.

Īpašības
•	 uz	ūdens	bāzes
•	 ar	difūzijas	spēju
•	 saudzē	vidi
•	 atbilstoši	DIN	EN	71-3	piemērota	 
 bērnu rotaļlietām

Optimāli sagatavota

Capalac
GrundierWeiß

Izolējoša
grunts 

Ļoti iedarbīga izolējoša grunts 

ar šķīdinātāju pret koksnes 

iekrāsošanos un ar koksni stiprinošu 

iedarbību. Ideāla grunts vecu un 

tumšu koka virsmu renovācijai un 

optimālai gruntēšanai pirms krāsas 

Capadur Color Wetterschutzfarbe 

uzklāšanas ārtelpās.

Pielietojums
Stabilām, daļēji stabilām un nestabilām 
koka konstrukcijām ārdarbos.

Īpašības
•	 ātri	žūstoša
•	 labi	sedzoša
•	 ar	difūzijas	spēju
•	 regulē	mitrumu
•	 iespējams	tonēt	daudzos	toņos
•	 renovācijas	krāsas	tonis 
 koka šķiedras tehnikai
•	 labas	izolējošās	īpašības
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Dabas iedvesmots

Dabīgā koksnes pigmenta zaudēšana 

Materiāli dabīgai koka arhitektūrai.

Mūsdienās tirgū ir pieejamas daudzveidīgas iespējas koka būvdetaļu apstrādei. 

Tomēr, ja ir vēlme atbilstoši valdošajām arhitektūras tendencēm aizsargāt koku un 

saglabāt tā dabisko pelēkumu, izvēles iespējas ir minimālas.

Ar Capadur GreyWood un Capadur SilverStyle tagad ir iespējams panākt dabiskāku 

un daudzveidīgu dabiskas koksnes izskatu. Ar daudzām niansēm bagāts pelēko 

toņu krāsojums vai rafinēts metālisks pārklājums – ļaujieties pārsteigumam, ko 

sniedz jaunās iespējas!

Neapstrādātas koka būvdetaļu virsmas ar laiku kļūs pelēkas, jo sabrūk virskārtā esošais 

lignīns. Šo lignīna noārdīšanos izraisa saules gaismā esošie UV stari. Lietus ūdens no 

koka materiālu virsmas aizskalo noārdīto lignīnu, pāri paliek tikai pelēkās koka celulozes 

šūnas. Daudzi šo laikapstākļu ietekmē radušos krāsu uzskata par dabīgu, skaistu un 

patīkamu. Diemžēl šis process ilgst vairākus gadus un atkarībā no laikapstākļiem ne 

vienmēr ir vienmērīgs. Turklāt daudzas koka virsmas kļūst nevis sudraboti pelēkas, kā 

mēs vēlamies, bet gan melnas, jo tām uzbrūk zilējuma sēnīte. Tāpēc daudzos gadījumos 

labākais risinājums ir lazūra, kas niansēti atdarina dabīgo koksnes pigmenta zaudēšanas 

procesu.
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GreyWood OUTBACK

GreyWood FORESTGreyWood NORDIC

GreyWood TOSKANAGreyWood TYROL

GreyWood ISLAND

GreyWood
Niansēts dabīgums

Dabas pelēki  vecināti koka krāsu toņi ir izteikti pieprasīti. Dabas procesu atveidošana ir ārkārtīgi 

sarežģīts process. Parastā pigmentēšana nenodrošina apmierinošus rezultātus, tā nespēj nokopēt 

dažādos un reālistiskos dabīgi novecojuša koka efektus, kas radušies saules staru ietekmē. Lai iespē

jami precīzāk iegūtu šo koka virsmas dzīvīgumu un vienlaikus absolūti dabīgu izskatu, mēs produktā 

GreyWood izmantojām speciālus efekta pigmentus. Tādējādi aiz produkta nosaukuma GreyWood 

slēpjas sudraba pelēks krāsu tonis ar dažādām krāsas toņa niansēm: pelēki pelēks, pelēki zils, pelēki 

dzeltens, pelēki sarkans un pelēki zaļš. Maiga sarkanā toņa dvesma ir pašpietiekama, pelēkais tonis 

silti ieskauj, zilais viegli atvēsina, bet zaļais dod svaigumu. Panāktā emocionālā iedarbība katram 

pelēkajam tonim ir atšķirīga, jo pat minimālās citas krāsas nianses pelēkajos toņos panāk neparastu 

un arī vizuāli atraktīvu izmaiņu.
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SilverStyle DeepSpace

SilverStyle Moon

SilverStyle StarDust

SilverStyle Earth

SilverStyle Neptun

SilverStyle
Aristokrātiska, metāliska virsma

Viegli mirdzošas virsmas izstaro īpaši dižciltīgi aristokrātisku noskaņu, apvie

notu ar unikālu starojumu. Kas līdz šim likās neiespējami, ar Caparol SilverStyle 

kļūst par realitāti: koka fasādes, respektīvi, koka virsmas, ar rafinēti elegantu 

metālisku pārklājumu. Kombinācijā ar dabīgo koksnes šķiedrainību SilverStyle 

atver pilnīgi jaunas, negaidītas apdares perspektīvas.
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Capadur 
SilverStyle

Koka lazūra
rafinētam,
metāliskam efektam

•	 elegants	metālisks	 
 pārklājums
•	 perfektas	virsmas
•	 iekšdarbiem	un	ārdarbiem

Capadur 
GreyWood

Koka lazūra
elegantos pelēkajos  
toņos

•	 eleganti	pelēkie	toņi
•	 īpaši	efekta	pigmenti
•	 izmantojama	ārdarbos

Capadur 
TwinProof

Caurspīdīga koka  
lazūra ar  
Hydroperl efektu

•	 atgrūž	ūdeni
•	 saglabā	koka	dabīgumu	

Ūdens bāzes lazūra ar metā

lisku spīdumu. Neparastai 

koka virsmu apdarei. Klājas 

plānā kārtā un ir viegli difūza. 

Pateicoties alumīnijabronzas 

izskatam, piešķir kokam 

izsmalcinātu ārieni, kā arī 

aizsargā pret mitrumu un 

UV starojumu.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, daļēji  
mainīgām un mainīgām koka 
būvdetaļām iekštelpās un  
ārdarbos.

Īpašības
•	 izsmalcināta	āriene,	ko	piešķir 
 alumīnijabronzas efekts
•	 izcila	aizsardzība	pret	UV	stariem,	 
 pateicoties atstarojošajiem  
 pigmentiem
•	 laba	aizsardzība	pret	mitrumu

 Plānas kārtas lazūra uz ūdens 

bāzes Jūsu izvēlētajos pelē

kajos toņos izceļ dabīgu, 

vienmērīgu koka virsmu 

pelēcīgumu. Sastāvā ir vielas, 

kas aizsargā pret pelējuma 

sēnīti un nodrošina lielisku 

aizsardzību pret UV  

starojumu.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, daļēji  
mainīgām un mainīgām koka 
būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 izsmalcināti	pelēkie	toņi,	ko	rada 
 perlamutra pigmenti
•	 izcila	aizsardzība	pret	UV	stariem,	 
 pateicoties atstarojošajiem  
 pigmentiem
•	 ar	papildus	aizsargslāni	pret	 
 pelējuma sēnīti

Plānas kārtas lazūra uz 

ūdens bāzes, pateicoties 

nanotehnoloģijai un  

Hydroperl efektam, sniedz 

augstu aizsardzību pret 

mitrumu un UV stariem.  

Sastāvā ir papildus konser

vanti, kas aizsargā pret sēnīšu 

un aļģu veidošanos.

Pielietojums
Tilpumā nemainīgām, daļēji  
mainīgām un nemainīgām koka 
būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 nanotehnoloģiju	nodrošināta	 
 aizsardzība pret UV stariem
•	 ūdeni	atgrūdoša 
 pateicoties Hydroperl efektam
•	 augsta	caurspīdība
•	 poliuretāna	modificēta

Dabīgi skaists
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Capadur
Holz-Öl

Augstākās kvalitātes eļļa 

kokam

Eļļa kokam, kas atgrūž ūdeni, 

sniedz aizsardzību un dabiski 

apstrādā koka detaļas ārdarbos. 

Tā nenoslēdz poras, regulē 

mitrumu, un to ir viegli uzklāt.

Pielietojums
Tilpuma daļēji mainīgām un mainīgam 
koka būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 labi	aizsargā	pret	UV	starojumu
•	 regulē	mitrumu
•	 atgrūž	ūdeni

Labi aizsargāts



36 



37

Capadur
Repair AS

Remontmasa
visām koka 
būvkonstrukcijām

Capadur 
Repair P

Koku nostiprinoša
grunts

Capadur
Repair H

Mitruma izolēšana

Capadur 
Repair FK

Elastīga un pārkrāsojama 
masa logiem

Cieti elastīga remontmasa  

koka būvdetaļu defektu la

bošanai. Optimāli piemērota  

koka fizikālajām īpašībām.  

Piemērota arī koka būvdetaļu 

pārprofilēšanai.

Pielietojums
Tilpumā nemanīgām, daļēji  
mainīgām un mainīgām koka 
būvdetaļām ārdarbos.

Īpašības
•	 viegli	un	ātri	uzklājama
•	 divkomponentu	epoksīda	sveķi
•	 visām	koka	detaļām
•	 izcila	saķeres	spēja
•	 nesatur	šķīdinātājus
•	 cieta,	bet	elastīga
•	 iespējams	pārkrāsot	ar	Caparol	 
 emaljām un lazūrām

Capadur Repair P ir koksni 

nostiprinoša grunts

bojātu koksnes daļu 

gruntēšanai, kuras tiks 

remontētas ar  

Capadur Repair AS.

Pielietojums
Tilpumā daļēji mainīgām un  
mainīgām koka būvdetaļām  
ārdarbos.

Īpašības
•	 iesūcas	kokā
•	 nostiprina	koksni
•	 nodrošina	saķeri	ar	 
 Capadur Repair AS
•	 viegli	uzklājama

 Ūdensdroša izolācija, 

piemēram, koka plākšņu  

galos un malās.

Pielietojums
Tilpumā nemanīgām, daļēji  
mainīgām un mainīgām koka 
būvdetaļām iekšdarbos un  
ārdarbos.

Īpašības
•	 viegli	un	ātri	uzklājama
•	 divkomponentu	epoksīda	sveķi
•	 nesatur	šķīdinātājus
•	 viegli	pārkrāsojama
•	 izcila	aizsardzība	pret	mitrumu
•	 izolē	koksnes	vielas
•	 uzklājama	ar	otu	vai	špakteļlāpstiņu
•	 iespējams	pārkrāsot	ar	 
 Caparol emaljām un lazūrām

Elastīga masa koka un  

tērauda logu rūts  

noblīvēšanai.

Pielietojums
Koka un tērauda logiem.

Īpašības
•	 viegli	un	ātri	uzklājama
•	 elastīga
•	 nesatur	šķīdinātājus
•	 lieliski	aizstāj	lineļļas	masu
•	 augsta	mehāniskā	izturība
•	 iespējams	krāsot	ar	Caparol	emaljām
•	 izcila	saķere

Remontēt ir vienkārši



Produktu pārskats

Koka lazūras un krāsas Iekštelpās Ārtelpās Tirdzniecībā pieejamie iepakojumi 

Satur šķīdinātāju

Capadur UniversalLasur  l 1 l, 2,5 l, 5 l

Capadur LasurGel  l 1 l, 2,5 l, 5 l

Capadur F7LangzeitLasur l l 1 l, 2,5 l, 5 l

Capalac HolzImprägniergrund  l 1 l, 2,5 l, 5 l

Capadur HolzÖl  l	 2,5 l

Uz ūdens bāzes

Capadur Color Wetterschutzfarbe  l 750 ml, 2,5 l, 10 l

Caparol AquaPalace l l 1,25 l, 2,5 l, 10 l

Capacryl HolzschutzGrund   1 l, 2,5 l

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

Speciālie produkti

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



Pārklājumu sistēmas un renovācijas intervāli

  Impregnēšana  Izolējošs  Pārklājuma veidošana Renovācijas 
   krāsojums  intervāls*

Stabilas konstrukcijas ārtelpās

  Lazūra ar šķīdinātāju Capalac HolzImprägniergrund  1 x Capadur  2 x Capadur F7LangzeitLasur 5–7 gadi
   LasurGel

  Lazūra ar šķīdinātāju  Capalac HolzImprägniergrund   3 x Capadur UniversalLasur  4–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   3 x Capadur DecorLasur  4–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur SilverStyle  4–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur GreyWood  4–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2 x Caparol AquaPalace  4–5 gadi

  Uz ūdens bāzes, bez krāsas  Capacryl HolzschutzGrund   3 x Capadur TwinProof  4–5 gadi

Nestabilas konstrukcijas ārtelpās

  Lazūra ar šķīdinātāju  Capalac HolzImprägniergrund  2 x Capadur 1 x Capadur F7LangzeitLasur  4–5 gadi
   LasurGel 

  Lazūra ar šķīdinātāju  Capalac HolzImprägniergrund   2–3 x Capadur UniversalLasur  3–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   3 x Capadur DecorLasur  3–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur SilverStyle  3–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur GreyWood  3–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Caparol AquaPalace Primer  2 x Caparol AquaPalace  3–5 gadi

  Uz ūdens bāzes, bez krāsas  Capacryl HolzschutzGrund   3 x Capadur TwinProof  3–5 gadi

  Uz ūdens bāzes, nosedzoša  Capacryl HolzschutzGrund  1 x Capacryl  2 x Capadur  5–7 gadi
   HolzIsoGrund  Color Wetterschutzfarbe

Nestabilas konstrukcijas ārtelpās

  Lazūra ar šķīdinātāju  Capalac HolzImprägniergrund   2–3 x Capadur LasurGel  2–3 gadi

  Lazūra ar šķīdinātāju  Capalac HolzImprägniergrund   2–3 x Capadur UniversalLasur  3–5 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2 x Capadur DecorLasur  2–3 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur SilverStyle 3–4 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Capacryl HolzschutzGrund   2–3 x Capadur GreyWood  3–4 gadi

  Lazūra uz ūdens bāzes  Caparol AquaPalace Primer   2 x Caparol AquaPalace  3–4 gadi

  Uz ūdens bāzes, bez krāsas  Capacryl HolzschutzGrund   3 x Capadur TwinProof 3–4 gadi

  Uz ūdens bāzes, nosedzoša  Capacryl HolzschutzGrund  1 x Capacryl  2 x Capadur  5–7 gadi  
   HolzIsoGrund  Color Wetterschutzfarbe

Iekštelpās

  Lazūra ar šķīdinātāju nav piemērojams   2 x Capadur F7LangzeitLasur

  Lazūra uz ūdens bāzes  nav piemērojams   2 x Capadur SilverStyle

  Lazūra uz ūdens bāzes  nav piemērojams   2 x Capadur DecorLasur

  Uz ūdens bāzes nav piemērojams  2–3 x Capadur

  Caurspīdīga nav piemērojams  Capadur Parkett und Siegellack

  
 Klasiski
 Ekonomiski
 Uz ūdens bāzes

* Vērtības attiecas uz BFS instrukcijas Nr. 18 parametriem. Ir iespējamas novirzes atkarībā no debespuses un attiecīgās detaļas pakļautības  
 laikapstākļiem.



KRĀSU STANDARTS

Tallinn

Rīga

Vilnius

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn 
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH 
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
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
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

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

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

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP “Diskom” OOO
BY-224025 Brest

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

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

Český Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 České Budějovice  
CZ-15800 Praha 5

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

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
BG-1784 Sofia

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125212 Moskau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Moskau
RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

UAB “CAPAROL LIETUVA”
LT-02244 Vilnius

OOO “LACUFA GmbH 
Lacke und Farben” 
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

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

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

Vertriebspartner

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

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

CAPAPAINTS S.A.
GR-11526 Ampelokipi, Athens

PermaRock Products Ltd.
GB-Leicestershire LE11 5TW

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt 
Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7113 91 
Internet: www.caparol.com

SIA DAW BALTICA
Mellužu iela 172
Rīga, LV1067
Tel.: (+371) 67500072
Fakss: (+371) 67440660
epasts: info@daw.lv
Internet: www.caparol.lv
Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

SIA DAW BALTICA
Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Büroo: +372 6000690
Fakss: +372 6000691
Infokeskus +372 6000699
Epost info@daw.ee
Internet: www.caparol.ee


