
Ferromicacei

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

Cykl rozpuszczalnikowy
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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it   
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

Cykl rozpuszczalnikowy jest idealny do ochrony 
i konserwacji zewnętrznych powierzchni 
drewnianych i metalu. Zawartość pigmentowego 
podkładu zapewnia łatwą aplikację i świetne 
rezultaty o wykończeniu z połyskiem lub 
satynowym.

Wydajność i ochrona
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Podkład syntetyczny do drewna
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Specjalny preparat antykorozyjny 

Remdur Lucido
Emalia syntetyczna o wysokiej wydajności

Remdur Matt
Emalia syntetyczna o wysokiej wydajności

Gladium
Żelowy lakier przeciw rdzy

Supersinteol Rapido
Lakier szybkoschnący

Cykl rozpuszczalnikowy



Specjalny preparat antykorozyjnyPodkład syntetyczny do drewna

Antykorozyjny preparat do zapobiegania korozji na podłożach metalowych, odpowiedni również jako baza ze 

względu na swoje właściwości doskonałego przylegania. Charakteryzuje się świetnym nawilżeniem podłoża, 

twardością i elastycznością, odporny na naturalne czynniki związane ze zmianami rozmiarów  podłoża czy 

zmianami warunków klimatycznych. Łatwy do aplikacji za pomocą pędzla, wałka czy spryskiwacza, o bardzo 

dobrych właściwościach wypełniających, elastyczny, kryjący, zapewnia doskonałe umocowanie dla lakierów, 

wzmacniając również ich właściwości kryjące. Możliwy do nakładania bezpośrednio na cynk, tworzy film 

chroniący przed korozją i uderzeniami. 

Podkład do wygładzenia przeznaczony do powierzchni drewnianych, łatwy do nakładania, idealny do 

konserwacji w trakcie prac nad powierzchnią, gdyż dzięki swej elastyczności i właściwościom wypełniającym 

zapewnia utworzenie odpowiedniego filmu podłoża, do którego doskonale przylegają kolejne warstwy 

wykończeniowe i ich jednorodne i jednolite zastygnięcie. Zawiera żywice alkidowe w rozpuszczalniku, 

odpowiedni dla malowania na zewnątrz i wewnątrz. Zapewnia dobre nawilżenie porów drewna i niski 

stopień puchnięcia włókien, dobre wygładzenie i wyjątkowo elastyczny film, odporny na zamiany wielkości 

drewna odpowiadającego na czynniki zewnętrzne. Nakładany pędzlem ma właściwości pogrubiające 

(budujące).      

Kolory: Biały, Ral 3009, Ral 6011, 
Ral 7001. Między jedną a drugą 
produkcją kolor może się nieco 
różnić, zaleca się więc wykonanie 
prac w ramach jednej produkcji. 

Kolor: Biały.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
 
ODORNOŚĆ NA UDERZENIA

PRZYLEGANIE DO METALU 
 
NIEPRZEMAKALNOŚĆ

WYGŁADZANIE

ROZCIĄGLIWOŚĆ

SZYBKIE SCHNIĘCIE

WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIAJĄCE

ChromocapOpakite
Emalia syntetyczna o 
wysokiej wydajności

Emalia syntetyczna o 
wysokiej wydajności

REMDUR LUCIDO to lakier syntetyczny wysokiej jakości, 

nieprzemakalny, odpowiedni do powierzchni zewnętrznych 

i wewnętrznych jakoże tworzy film odporny na światło i 

czynniki atmosferyczne. 

Do nakładania na powierzchnie metalowe, plastikowe lub 

drewniane, prewencyjnie zabezpieczone odpowiednimi 

podłożami.  Właściwości odpowiedniej elastyczności i 

niska tendencja do spływania lakieru, sprawiają, iż jest łatwy 

w nakładaniu i daje wykończenie jednorodne i odporne 

na zdrapania. Jest dostępny w 12 kolorach gotowych 

do zakupu, z czego 4 to bazy do zabarwienia, by móc 

zaoferować pełną paletę odcieni z danego wzornika.

REMDUR MATT to lakier syntetyczny, dający matowy 

efekt, który gwarantuje zawsze doskonały rezultat.  

Nieprzemakalny, posiada zdolności dopasowywania się,  

przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach 

podłoża i materiałach. Nadaje się zarówno do powierzchni 

zewnętrznych jak i wewnętrznych, gdyż zapewnia jednolite 

wykończenie, odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i 

na złe warunki atmosferyczne. Odpowiednia elastyczność, 

odporność na zadrapania i zużycie zawdzięcza tworzonemu 

filmowi, który na trwałe pozostaje na powierzchni, dając 

przy tym znakomity efekt końcowy.  Może być nakładany 

bezpośrednio na metal cynkowany, aluminium, metale 

kolorowe, plastik lub na metal odpowiednio zabezpieczony 

przeciwkorozyjnie.  Odpowiednie rozmieszczanie się na 

powierzchni i niska tendencja do spływania, pozwalają na 

łatwą aplikację, dając rezultat jednorodności estetycznej, 

jednolitej grubości i przykrycia ostrych krawędzi.   

Remdur Lucido Remdur Matt

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATOMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

KRYCIE

DOSTOSOWYWANIE SIĘ DO ZMIAN 
FIZYCZNYCH PODŁOŻA

Kolory: zgodne z wzornikiem. 
Gama może zostać poszerzona 
o odcienie z wzornika Tintoretto 
i Tintema (farby Ral). Farby 
realizowane w systemie Arreghini 
Colors 16. Między jedna a druga 
produkcją kolor może się nieco 
różnić, zaleca się więc wykonanie 
prac w ramach jednej produkcji. 

Żelowy lakier przeciw rdzy

Lakier szybkoschnący

Lakier - żel, który zapewnia maksymalną ochronę przeciw korozji. Jest idealny do zabezpieczania zewnętrznych 

i wewnętrznych powierzchni metalowych jak mocowania, rynny czy zbiorniki, zapewniając łatwą konserwację.  

Kompatybilny z różnymi rodzajami podłoża, zabezpieczone lub nie innymi środkami zapobiegającymi rdzawieniu, 

do których dobrze przylega tworząc jednorodna grubość powierzchni i wyjątkowy efekt estetyczny. Dzięki 

formule z pigmentami pasywacyjnymi z wymianą jonów tworzy barierę dla wody, zapobiegając tworzeniu 

się rdzy. Łatwość użycia i nakładania pędzlem pozwalają na uzyskanie doskonałego rezultatu estetycznego a 

żelowa konsystencja na dokładne pokrycie ostrych krawędzi, a co najważniejsze - nie spływa.  

Lakier szybkoschnący odpowiedni do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na bazie żywic alkidowych. 

Suchy film charakteryzuje się wyjątkowym przywieraniem i tworzy barierę, a co za tym idzie nieprzemakalność 

i wysoką ochronę zewnętrznych powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. 

Wykończenie jest jednorodne estetycznie, o jednakowej grubości, pokrywa krawędzie, wykonane szybko. 

Gladium

Supersinteol rapido

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATOMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

PRZYLEGANIE DO STARYCH WARSTW FARBY

POKRYCIE KRAWĘDZI

Kolory: zgodne z wzornikiem. 
12-14 m2/l

0-8% 0-8%

+5°C+30°C+5°C+30°C18h 13-15 m2/l +5°C+30°C+5°C+30°C12h

5% 5% 5% 19-21 m2/l 16-18 m2/l24h 24h 10% 10% 10%

+5°C+30°C+5°C+30°C12h 0-12% 0-12% 0-12%

13-15 m2/l

12-14 m2/l

+5°C+30°C+5°C+30°C24h


