
Binnenmuurverven

www.caparol.be
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Voor onze
klanten.
Mét onze
klanten.
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CAPAROL

NEW PRODUCT

N U
M M E R  1  I N  D U I T S L A N D

N U M M E R  1  I N  D U I T S L A N D

N° 1 in DUITSLAND

 TO
P SECRET         TOP SECRET

  TOP  S E C R E T         T O P  SECRET

TOP SECRET

INNOVATIEVE 
PRODUCTEN, 
BETROUWBARE 
ONDERSTEUNING

Leefruimtes bouwen, (opnieuw) 

vormgeven, renoveren, beschermen 

en saneren - Caparol biedt voor elk 

project, voor elke vraag het juiste 

product. Meer nog: wij zijn niet alleen 

een betrouwbare handelspartner, 

maar ook de beste vriend 

van de vakman. 
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UW STERKE PARTNER

Met een uitstekende productkwaliteit 
en verreikende technische com-
petentie staan wij u bij - bij elke 
denkbare uitdaging. Onze familie- 
onderneming staat erop dicht bij de 
klant te staan. Zo kennen wij altijd de 
meest actuele wensen uit de praktijk, 
de speciale behoeftes van de gebrui-
ker. Ons jarenlange succes als vaste 
waarde in de branche zien wij tegelijk 
ook als onze verantwoordelijkheid: 
ook in de toekomst willen wij onze 
kennis en onze passie ten dienste van 
onze klanten stellen - en producten, 
systemen en technieken voortdurend 
optimaliseren, dit binnen het kader 
van een gezond leefmilieu en een 
grotere vrijheid in de vormgeving. 
Met daadkracht en ideeën slaan wij 
ook hier nieuwe wegen in.

CAPAROL IN BELGIË

Caparol is sinds 1969 actief in België. 
Sindsdien hebben we een positie 
bereikt waar we trots op zijn en die
gerespecteerd wordt. Dankzij een 
zeer breed en kwalitatief hoog-
staand productassortiment, de inzet 
van deskundige medewerkers en 
enthousiaste groothandelaren zijn we 
uitgegroeid tot een belangrijke speler 
op de Belgische markt.
Verf is een halffabricaat. De kwaliteit 
van het eindproduct, de droge 
verflaag, is van diverse factoren 
afhankelijk zoals bijvoorbeeld de staat 
van de ondergrond, de verwerking en 
de situering. Caparol besteedt daarom 
veel aandacht aan het informeren, 
adviseren en begeleiden van de 
opdrachtgever en de verwerker om zo 
gezamenlijk tot een perfect eind- 
resultaat te komen.

EIGEN RESEARCH- & TESTINSTITUUT (RMI)
Als een van de hoofdrolspelers in een erg technische markt, vond 
de Duitse moederfirma van Caparol het nuttig om te investeren in 
een onafhankelijk laboratorium en testinstituut : het RMI (Dr. Robert 
Murjahn Institut, genoemd naar de oprichter van het bedrijf in 1895) 

Het Dr. Robert-Murjahn-Institut doet onderzoek naar verven, gevelsystemen, iso-
latiematerialen en afwerkingsmaterialen en houdt hierbij rekening met gezondheid, 
milieu en duurzaamheid. Het RMI streeft ernaar actuele vragen in deze thema’s te 
beantwoorden om ze zo ten dienste te stellen van de opdrachtgever. Bovendien zijn er 
via het RMI al meer dan 100 patenten geregistreerd sinds 1895.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is 
voor Caparol geen 
modieuze luxe, maar 
een keiharde doel-

stelling. Het streven naar duurzaam-
heid is in onze visie niet alleen van 
belang met het oog op de leefbaarheid 
van onze natuurlijke omgeving, maar 
ook in economisch opzicht. Caparol 
behoort in die ontwikkeling al jaren tot 
de voorhoede en heeft op dit gebied 
dan ook veel kennis verworven en 
toegepast in talloze producten. Caparol 
heeft als eerste verffabrikant al in de 
jaren 80 reukarme binnenmuurverven 
ontwikkeld die geclassificeerd zijn als 
“Emission Minimised and Solvent 
Free” (ELF). Dat betekent dat ze pro- 
bleemloos kunnen worden verwerkt, 
zonder dat het leidt tot overlast voor de 
mensen die in die ruimte moeten werken.

“Informeren, adviseren en 
begeleiden om samen tot 
een perfect eindresultaat 

te komen.”

CAPAROL
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CAPAROL COLORWORLD
Professioneel schilderen is een vak apart, net zoals het kiezen van de juiste kleuren voor 
veeleisende klanten. Het begint vaak met zoeken naar inspiratie, naar nieuwe ideeën.  Daarna 
inventariseer je de opties en effecten die met behulp van kleuren en kleurharmonieën mogelijk 
zijn. Caparol deelt daarom graag zijn kennis van kleur met zijn partners.

ColorExpress is de merknaam van de kleurentechnologie van Caparol. De ColorExpressmachines 
in België beschikken over een zeer uitgebreide database met kleurrecepten van vrijwel alle gangbare 
kleuren. Wanneer ondanks het ruime aanbod toch een kleurrecept ontbreekt, zijn onze kleuren-
specialisten in staat om à la minute het gewenste recept te ontwikkelen.

kleurenwaaier 3D System PLUS, Ruim 1300 
kleuren voor vele toepassingen

Het Caparol 3D System PLUS werd voor toepassing in de 
praktijk op wetenschappelijke grondslagen ontwikkeld. Het 
kleurenpalet introduceert 14 nieuwe kleurgroepen die in 
optisch vergelijkbare kleurschakeringen afgebeeld zijn. Het 
Caparol 3D-System PLUS richt zich op architecten, ontwerpers, 
schilders, verwerkers en de handel die in de breedste zin op 
het gebied van verf en kleur actief zijn.

Caparol SPECTRUM, software 
voor fotorealistische kleur- en 

materiaalvisualisering.

Het centrale onderdeel van de SPECTRUM-wereld is de 
innovatieve visualiseringssoftware SPECTRUM 5. Met dit 

kleurprogramma creëert u op maat gemaakte kleurontwerpen 
op basis van uw eigen foto’s met behulp van kleuren, wand- en 

vloerafwerkingen, stoffen en andere materialen. Ontwerpen 
kunnen opgeslagen, afgedrukt en gepresenteerd worden. Een 

online databank biedt u gratis updates en uitbreidingen van de 
kleur- en materiaalcollecties. 

Caparol SPECTRUM_arena, 
levensechte kleurvisualisatie in 3D.

Visualiseer uw eigen creativiteit en kies voor zekerheid in uw 
definitieve kleurkeuze. Veel mensen vinden het lastig om zich 
het effect van een kleur in een ruimte voor te stellen, zonder 
dit in het echt te hebben gezien. Dankzij de 1:1 visualisatie ziet 
u het verrassende effect van een kleur en/of structuur op een 
grote  oppervlakte.
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6/  Premium
 De meest technisch ontwikkelde producten op vlak van afwerking,  
 dekkracht, reiniging en respect voor het milieu.

10/ Excellent
 Producten met superieure kwaliteit, uitstekende dekkracht, voor 
 de beste prijs-kwaliteitverhouding.

11/ Project
 Multifunctionele producten voor al uw grote projecten en werven.
 
14/ Isolerende verven
  Producten voor oppervlakken die een isolerende werking nodig hebben.

15/  Gezondheid & het milieu
  Producten zonder allergenen en tegen straling, met respect   
  voor het milieu.

16/  Voorstrijkmiddelen
 Producten voor het behandelen van moeilijke ondergronden.

17/  Silicaat- en kalkverven
  Producten voor het behandelen en renoveren van oude silicaat- 
   & kalkschilderwerken.

18/  Toepassingsoverzicht
 

Hoge 
dekkracht, 
makkelijke 
reiniging.

Ieder project, iedere werf, ieder opper-

vlak moet worden behandeld volgens 

zijn specifieke eisen en budgettering.

Daarom heeft Caparol als prioriteit om 

een product voor elke situatie voor te 

stellen. Dit lijkt misschien vreemd in een 

markt gedomineerd door multinationals 

op zoek naar maximale rentabiliteit 

door middel van een kleiner assortiment. 

Wij zijn echter een familiebedrijf en 

we zien onszelf als dé partner van de  

professionele schilder.
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6 CapaTex
Prestige

• Met water te verdunnen
• Milieusparend en reukarm
• Natte slijtage klasse 1
• Licht isolerend
• Vergeelt niet
• Bestand tegen met water te verdunnen,  
 kleurloze desinfecteermiddelen
• Gemakkelijk en zonder aanzetten te  
 verwerken
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Aanzetvrije matte 
binnenmuur-& plafondverf 
voor gladde wanden.

PREMIUM
De technisch meest ontwikkelde 
producten op vlak van afwerking,   
dekkracht, reiniging en respect 
voor het milieu.

CAPATEX
OPTIMALE BESCHERMING, 
STIJLVOLLE UITSTRALING 

Een oppervlak dat met CapaTex is afgewerkt, laat zich 
keer op keer snel en grondig schoonmaken. Alle CapaTex 
muurverven zijn bestand tegen kleurloze desinfecteer- en 
reinigingsmiddelen die met water te verdunnen zijn. Met 
het eindresultaat dat u als  vakman aflevert, komt u dus 
óók over een aantal jaren nog uitstekend voor de dag. 
Bovendien heeft een muur die langer proper blijft een 
langere onderhoudscyclus. U brengt iets moois tot stand en 
door de zorgvuldige samenstelling van de producten spaart 
u het milieu. CapaTex producten zijn vrijwel geurloos; prettig 
voor de schilder én voor zijn omgeving.



PREM
IUM

7CapaTex
Ultra

• Fijne structuur : zeer geschikt voor  
 gladde wandafwerking
• Goede lichtreflectie in zwak verlichte  
 ruimten
• Natte slijtage klasse 1
• E.L.F. (emissie-arm en oplosmiddelvrij)
• Vergeelt niet
• Bestand tegen met water verdunde,  
 kleurloze desinfecteermiddelen
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Zijdematte, goed te 
reinigen binnenmuurverf.

CapaTex
Gloss

•  Glanzende, zeer goed te reinigen muur 
 verf voor binnen
•  Hoge dekkracht
•  Vergeelt niet en heeft stabiele glans
•  E.L.F. (emissie-arm en oplosmiddelvrij)
•  Accentueert structuur van de ondergrond
• 10L

Glanzende, zeer goed 
te reinigen verf voor 
binnenmuren die zwaar 
belast worden of onderhevig 
zijn aan vervuiling.

CapaTex
Satin

•  Met water te verdunnen en reukarm
•  Zeer goed te reinigen
•  Bestand tegen gebruikelijke 
   reinigingsmiddelen
•  2,5L, 5L, 10L

Zijdeglanzende, goed 
te reinigen, schrobvaste 
en structuurbehoudende 
binnenmuurverf.

Uitermate geschikt als 
afwerking op Capaver 
glasvezelweefsel en 
vliesbehang.

Gebruik een polyester 
of microvezel geweven 
verfrol voor de beste vloei 
en verfopname met onze 
producten.
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PREMIUM
MAT & EXTRA REINIGBAAR

Bent u op zoek naar een product met een matte uitstraling voor 
uw wanden dat u de mogelijkheid biedt deze goed te kunnen 
reinigen en makkelijk te onderhouden? Met PremiumClean en 
PremiumColor kunt u aan alle eisen voldoen! Beide producten 
overtuigen met hun matte afwerking, zijn zeer goed te reinigen 
en dekken samen het gehele kleurbereik. 

Als het echt proper moet zijn!

Economisch voordelig door:
• Hoge belastbaarheid en reinigbaarheid
• Lagere onderhoudskosten

Veelzijdig en aansprekend:
• Fraaie matte uitstraling
• Flexibiliteit in uw kleurkeuze
• Hoge kleurintensiteit Reiniging met water Links: traditionele muurverf 

Rechts: PremiumClean

PremiumClean en PremiumColor stellen u in staat propere en duurzame wanden tot stand te brengen in 
bijvoorbeeld : onderwijs, zorg en openbare gebouwen. Als matte muren langer proper en in goede staat 
blijven, levert dat een langere onderhoudscyclus op! PremiumClean is te maken in lichte en middenkleuren. 
PremiumColor is ook te maken in donkere kleuren.
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Bij hoge hygiënische eisen
Tot voor kort was het alleen met glanzende of 
zijdeglanzende muurverven mogelijk om een 
duurzame én eenvoudig te reinigen wand te 
realiseren. Caparol PremiumClean is sinds een 
aantal jaren de eerste matte muurverf die zul-
ke eigenschappen wél heeft. De verf is bestand 
tegen alle kleurloze desinfecterings- en reini-
gingsmiddelen die met water verdunbaar zijn.

• 2,5L, 10L

PremiumColor - voor intensieve kleuren
Waar voorheen een zijdeglanzende, bindmiddel-
rijke muurverf toegepast moest worden om het 
zogenaamde schrijfeffect en de pigment afgifte 
te vermijden, kan er nu ook voor een matte af-
werking gekozen worden. Niet alleen de hogere 
belastbaarheid, ook de hogere kleurintensiteit 
en de fraaie matte uitstraling maken Premium-
Color tot een absoluut topproduct.

•    ColorExpress: 2,5L, 5L, 10L 

PremiumColorPremiumClean

Extreem goed te reinigen 
binnenmuurverf in donkere en 
intensieve kleuren, voor een mooi mat 
oppervlak met een briljant uiterlijk.

Extreem goed te reinigen, zonder 
opglanzen, matte binnenmuurverf 
voor oppervlakken die zwaar belast 
worden.
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10 CapaTex
Decor

CapaTex
Soft

• Met water te verdunnen
• Milieuvriendelijk en reukarm
• Hoge witheidsgraad
• Hoge dekkracht
• Gemakkelijk te verwerken
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

• Met water te verdunnen
• Milieuvriendelijk en reukarm
• Hoge dekkracht
• Makkelijk te verwerken
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

CapaTex
Plafond

• Met water te verdunnen
• Hoge dekkracht, 
 dekkingsklasse 1
• Aanzetvrij verwerkbaar
• Vergeelt niet
• Lange open tijd
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Matte, reflectievrije 
plafondverf

Geeft een schrobvaste, 
matte verflaag waarbij 
de structuur van de 
ondergrond blijft 
behouden

Zijdematte, 
afwasbare, ultrawitte 
verf voor binnen.

CapaTex Decor is 
emissie-arm en oplos-
middelvrij en kan 
daarom gebruikt worden 
in gevoelige woon- en 
werkomstandigheden.

Ideaal voor licht belaste 
oppervlakken.

EXCELLENT
Producten met superieure kwaliteit, 
uitstekende dekkracht, voor de  
beste prijs-kwaliteitverhouding. 

CapaPrim
Decor

• Emissie-arm en oplosmiddelvrij
• Met water te verdunnen
• Bevordert de hechting
• Dekt uitstekend
• Reukarm
• Gepigmenteerd
• Licht isolerend
• Eenvoudig te verwerken
• Licht thixotroop
• Lange “opentijd”
• Waterdampdoorlatend
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Licht isolerend 
voorstrijkmiddel en 
hechtprimer, ideaal 
voor verven uit het 
excellentgamma.

DÉ EXCELLENT PRIMER



PROJECT

11

• Absoluut onschadelijk, ook tijdens het drogen
• E.L.F. (emissie-arm en oplosmiddelvrij)
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Indeko slaagde erin om al 30 jaar aan de top te 
blijven. Op basis van dezelfde oplosmiddelvrije 
kwaliteit als in 1985 is Indeko-plus nog altijd 
een toonaangevende binnenmuurverf in het 
Caparolassortiment.

Voor hoogwaardig mat 
schilderwerk op alle 
binnenmuren en plafonds. De 
hoogste dekkracht met een laag 
verbruik.

Door geringe geur uitermate geschikt 
voor ruimten die in gebruik blijven 
tijdens het schilderen (kantoren, 
wachtkamers,…).

Ondersteuning bij 
grote projecten

Verfspuitsystemen
Efficiënter verwerken

Caparol biedt ook ondersteuning voor uw grote projecten 
met een specifiek productassortiment.
Indien u hierover meer info wenst, kan u ons altijd 
contacteren via info@caparol.be

Werkt u met grote oppervlakken, dan maakt u optimaal 
gebruik van de voordelen van Nespri-TEC. Caparol heeft 
een aantal speciale muurverven ontwikkeld voor het 
verfspuitsysteem, waardoor u wanden en plafonds snel 
en efficiënt afwerkt. Zonder spuitnevel!  Ontdek ze op 
www.caparol.be of in onze specifieke brochure. 

Indeko-plus
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Met glans geslaagd.

3D 
LAGO 

30
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“Bij de afwerking van onze nieuwe woning maakten we via onze 
schilder kennis met de kleurcollecties van Caparol. Door het 
gebruik van zijn handige kleurenwaaiers en de SPECTRUM 
visualiseringssoftware maakten we de keuze om drie tinten te 
combineren in meerdere ruimtes. Dankzij onze schilder konden 
we ook makkelijk een realistisch beeld vormen van de kleuren in 
de levensgrote SPECTRUM-ARENA, een 3D-ruimte in één van de 
professionele Caparolverkooppunten. Dat gaf ons meteen het 
vertrouwen over onze kleurkeuze.”

Meer info: www.caparol.be

3D 
VENATO 

10

3D 
VERONA 

75

3D 
PACIFIC 

20

SPECTRUM
professionele 
visualiserings-

software
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Producten voor oppervlakken die 
een isolerende werking nodig 
hebben. (nicotine-aanslag, 
gedroogde vochtvlekken,…)

Aqua-inn
N°1

Dupa-inn
N°1

• Reukarm
• Waterdampdoorlatend
• Spanningsarm
• Dekt uitstekend
• Geschikt voor akoestische 
 oppervlakken
• Als grond- en afwerklaag te 
 gebruiken
• Structuurbehoudend
• 5L, 10L

• Schrobvast
• Waterdampdoorlatend
• Spanningsarm
• Dekt uitstekend, zodat in de meeste  
 gevallen één enkele laag voldoende is
• Isoleert doorslaande vlekken optimaal
• 5L, 12,5L

Met water te 
verdunnen, isolerende 
verf. 

Oplosmiddelhoudende, 
isolerende, matte muurverf 
voor binnen. Uitstekende 
dekking en schrobvast.

 
Bijzonder geschikt 
op plafonds met 
geluidsabsorberende 
platen.

 
Omdat Dupa-inn geen 
water bevat is deze 
geschikt als afwerking 
op oppervlakken 
met nicotineaanslag 
en opgedroogde 
vochtvlekken.

ISOLERENDE VERVEN

IsoDeck
Ultra

• Waterverdunbaar
• Reukarm
• Hoge dekkracht
• 10L

Oplosmiddelvrije 
muurverf als 
afwerkingslaag voor 
IsoGrund Ultra.

IsoGrund
Ultra

• Wit gepigmenteerd, 
 hechtingbevorderend 
 voorstrijkmiddel
• Hoge isolerende werking
• Spanningsarm
• Alkalivast
• Reukarm
• 5L, 10L

Met water te 
verdunnen, 
hechtingbevorderend, 
isolerend 
voorstrijkmiddel.

 
Door zijn kationische 
technologie isoleert 
IsoGrund Ultra o.a. 
nicotinevlekken, 
opgedroogde vocht-
vlekken en bestanddelen 
die verkleuren en 
aniline bevatten in de 
ondergrond.

GRONDLAAG GRONDLAAG GRONDLAAGAFWERKINGSLAAG

AFWERKINGSLAAG AFWERKINGSLAAG

+ +
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Producten zonder allergenen en tegen straling, met respect 
voor het milieu. Ideaal in omgevingen zoals een  
ziekenhuis, een rusthuis, 
een kinderopvang,…

CapaSan SensitivDupa-inn
N°1

ElectroShield

• Minimale emissie
• Vrij van oplosmiddelen en 
 weekmakers
• Met water te verdunnen
• Waterdampdoorlatend
• Zeer goed dekkend
• 5L, 10L

• Bevat geen conserverings-
 middelen
• Gepatenteerde receptuur
• Vrij van oplosmiddelen en 
 weekmakers
• Absoluut onschadelijk tijdens 
 het drogen
• Met water te verdunnen
• Waterdampdoorlatend
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• 5L, 10L

• Elektrisch geleidend, reduceert 
 straling met 99,5 %
• E.L.F. (emissie-arm en 
 oplosmiddelvrij)
• 5L, 10L

Muur- & plafondverf 
met fotokatalytische 
werking voor een 
gezond binnenklimaat.

Binnenmuurverf 
bijzonder geschikt 
in gevoelige ruimten 
en voor mensen met 
allergieën.

Zwarte grondlaag 
om straling van 
elektronische 
toestellen zeer sterk te 
verminderen. (gsm,...)

GEZONDHEID

 
De fotokatalytische 
werking verhindert 
organische vervuiling 
op de verflaag. Tevens 
zorgt de CapaSan-
verflaag voor reductie 
van onder andere 
tabaks- en kooklucht. 

 
Toe te passen in 
gevoelige ruimten zoals: 
slaap-, woon-, kinder- en 
hotelkamers, kantoren, 
ziekenhuizen, scholen en 
werkruimten etc. 

Caparol Sensitiv is 
geschikt voor toepassing 
in nieuwbouw en 
renovatie voor muren en
plafonds.
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Producten voor het behandelen 
van moeilijke ondergronden 
(verpoederend, poreus,...)

CapaTex
Fix

Tiefgrund
TB

• Weerbestendig
• Met water verdunbaar
• Milieuvriendelijk en reukarm
• Verstevigt de ondergrond
•  Kleurloos
• 1L, 5L

• Droogt kleurloos op
• Alkaliresistent
• Dringt diep in de ondergrond
• Verstevigt de ondergrond
• Oplosmiddelhoudend
• 1L, 5L & 10L

Met water verdunbare 
speciale grondering, 
voor binnen & buiten.

Verstevigend en 
egaliserend 
voorstrijkmiddel. 

 
Bijzonder geschikt voor 
poreuze betonvlakken.

 
Ideaal als voorstrijkmiddel 
na het verwijderen van 
behangpapier.

VOORSTRIJKMIDDELEN

WATERGEDRAGEN OPLOSMIDDELHOUDEND
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SILICAAT- &
 KALKVERVEN

Producten voor het behandelen en 
renoveren van oude silicaat- & kalk- 
schilderwerken (oude gebouwen, 
kerken, boerderijen,…)

CapaSil
Primer

Histolith 
Innenkalk

• Minimale emissie
• Eenvoudig te verwerken
• Met water te verdunnen
• Milieuvriendelijk en reukarm
• Waterdampdoorlatend
• Goede hechting op de
 ondergrond
• 5L , 10L

• Zeer waterdampdoorlatend
• Zuigend en absorberend
• Spanningsarm
• Meermaals overschilderbaar
• 12,5L

Hechtprimer als 
onderlaag voor 
silicaatverven.

Kalkverf voor 
binnen op basis van 
kalkhydraat met 
toevoeging van lijnolie.

 
Bevordert de hechting op 
gladde, draagkrachtige 
ondergronden zoals: 
gipskartonplaten, beton, 
gipspleisters.

 
Voor authentiek verven 
met kalk, speciaal voor 
historische objecten, 
gebouwen die onder 
monumentenzorg vallen 
evenals voor de hele 
bouwindustrie.
Uitstekend als 
renovatieverf op oude, 
goed hechtende, 
zuigende, minerale 
verflagen en als coating 
voor kalkhoudende 
pleisters.

SILICAAT- & KALKVERVEN

Sylitol
Interior

• Bevat geen conserveer-
 middelen
• Met water te verdunnen
• Milieusparend en reukarm
• eenvoudig te verwerken
• 5L, 10L

Hoogwaardige, 
oplosmiddelvrije 
muurverf op basis 
van silicaat.

 
Gecertifieerd product 
voor toepassing in 
ruimten voor allergie-
patiënten.

Sylitol-
Konzentrat
111

• Met water te verdunnen
• Dringt diep in de ondergrond
• Geconcentreerd
• Oplosmiddelvrij
• 2,5L, 10L

Voorstrijk- en 
verdunningsmiddel 
op basis van silicaat.

 
Voor het verstevigen van 
minerale ondergronden 
en het egaliseren van 
sterk of ongelijkmatig 
zuigende ondergronden.

MONUMENTENZORG
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TOEPASSINGSOVERZICHT
Binnenmuurverven van Caparol

ONDERGROND GIPSKARTONPLATEN 
onbehandeld

GIPSKARTONPLATEN 
behandeld

GIPSPLEISTERWERK 
onbehandeld

GIPSPLEISTERWERK 
behandeld

PRIMERS

waterverdunbaar dekkend CapaPrim Decor

waterverdunbaar dekkend isolerend Aqua Inn n°1

waterverdunbaar transparant CapaTex Fix CapaTex Fix

oplosmiddelhoudend dekkend Dupa Inn N°1

oplosmiddelhoudend transparant Tiefgrund TB Tiefgrund TB

AFWERKLAGEN

mat CapaTex Prestige

CapaTex Plafond

CapaTex Decor

PremiumClean / Color

Indeko-plus

zijdemat CapaTex Ultra

CapaTex Soft

zijdeglanzend CapaTex Satin

glanzend CapaTex Gloss



TOEPASSINGSOVERZICHT



Binnenmuurverven
Kijk op www.caparol.be voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2    B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30    Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be    Website: www.caparol.be
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