LASYR
HÅLLBART TRÄSKYDD MED FOSSILFRI OLJA FRÅN OLJEDÅDRA

HÅLLBART TRÄSKYDD
MED OLJA FRÅN
OLJEDÅDRA
Caparol LASYR för träfasader kombinerar hållbart träskydd med fossilfri
oljeråvara. LASYR finns i stort antal kulörer speciellt utvalda för träfasader och ger ett hållbart resultat och vackert utseende.

PRISBELÖNT KONCEPT SOM BIDRAR
TILL ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD
Caparol LASYR är en helt nyutvecklad vattenspädbar transparent trälasyr
som på ett utmärkt sätt bevarar den nymålade känslan länge. Caparol LASYR
är dessutom försedd med UV-skydd som gör att kulör och lyster bevaras
länge, samt Caparols unika 3-stegs skydd mot påväxt av alger och mögel.
Välj gärna din lasyrkulör ur Caparols färgkarta LASYR, som innehåller 54 väl
utvalda lasyrkulörer baserade på pigment som håller färgen länge!
Nytt trä laseras två gånger för ett jämnt och fint resultat. Tidigare laserade
ytor kan fräschas upp i samma brutna kulör med LASYR som spätts 1:4 med
färglös LASYR. Ändträ behandlas med Grundolja LF.
PRISBELÖNT KONCEPT
LASYR baseras på fossilfri olja som utvinns ur växten oljedådra. Oljedådran odlas mellan raderna av ärtplantor i blandade odlingar. Att kombinera
oljedådra och ärtor i samma odling är positivt för miljön då det stärker den
biologiska mångfalden och skyddar ekosystemet. Det innebär också att ingen
åkermark går förlorad för livsmedelsproduktion.

PRODUKTFAKTA
Kulör: 		

Färglös.

		

Ingår i brytsystem.

Förpackning:

1, 3 och 10 liter

Glans: 		

halvblank

Förbrukning:

4-6 m²/liter på sågade ytor

		

7-9 m²/liter på hyvlade

		

och släta ytor

Övermålningsbar:

16 timmar

Verktyg: 		

pensel

Förtunning:

vatten

Rengöring:

vatten/penseltvätt

Oljedådrans gula blommor är en näringskälla för bin, fjärilar och insekter.
Dessutom fungerar oljedådran som stöd för ärtplantorna och bidrar till bättre
ärtskördar och därmed en högre avkastning från åkermarken och bättre ekonomi för lantbrukaren.
Att kombinera odling av ärtor och oljedådra har positiva effekter för såväl
miljön som för djur och människor:
Bidrar till biologisk mångfald
Minskar användningen av bekämpningsmedel
Ger näring åt hotade insektsarter
Förenar hög kvalitet med hållbarhet, utan att konkurrera med livsmedelsproduktion

Art nr/25 pack: 944078

GREENTEC AWARD 2018
Caparol vann GreenTec Award 2018 för
utveckling av träskyddsfärger baserade på
olja från Oljedådra (Camelina).

För mer information och kontaktuppgifter: www.caparol.se

