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Gezond
Naast een gezond binnenklimaat is een gezond buitenklimaat 
minstens even belangrijk. Ook daar is Caparol zich van bewust. 

Daarom is het verstandig om het gebruik van beperkt voorkomende 
fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas te verminderen. 
Daarom hebben we ons tot doel gesteld om op zoek te gaan naar 
herwinbare grondstoffen. 

IndekoGeo biedt topkwaliteit zonder enig compromis. Ze is  
buitengewoon duurzaam en ecologisch. 

Bij de productie van het bindmiddel voor IndekoGeo worden 
alle nodige grondstoffen voor 100% vervangen door herwinbare 
grondstoffen. Iedere emmer van 12,5 liter IndekoGeo betekent 
een besparing van 3 liter aardolie ten opzichte van dezelfde 
hoeveelheid traditioneel geproduceerde muurverf.  IndekoGeo is 
uniek, 100% biobased!

Aangezien we steeds meer binnen vertoeven is het belangrijk 
aandacht te geven aan de kwaliteit van de lucht in het interieur. 

CapaSan breekt met behulp van licht mogelijke vervuilende en 
organische stoffen versneld af. Daardoor heeft vuil minder vat op 
de verf en verdwijnen vieze luchtjes, zoals tabaks- en kookgeur, 
veel sneller.

Tegenwoordig hebben mensen ook meer en meer last van 
allergieën. Sensitiv en Sylitol Bio Interior zijn volledig vrij van alle 
mogelijke substanties waar mensen allergisch op zouden kunnen 
reageren.

Speciaal voor gevoelige ruimten zoals  slaap-, woon-, kinder- en 
hotelkamers, kantoren, ziekenhuizen, scholen en werkruimten 
etc. hebben we Caparol ElectroShield ontwikkeld. Deze zwarte 
grondlaag vermindert straling over een groot oppervlak van 
wisselstroom (lage frequentie) in kabels, installaties, apparaten 
etc. en elektromagnetische velden (hoge frequentie) van zenders, 
radar, mobiele telefoons etc. 
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Bent u geïnteresseerd in Capatect Natur+ van Caparol?
Lees dan zeker ook deze informatiebrochure
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Hennep isoleert groener.
Het natuurlijke alternatief.  



ElectroShield

Zwarte grondlaag die 
zowel lage frequentie als 
hoge frequentie straling 
vermindert. 

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

CapaSan

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

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

IndekoGeo

Buitengewoon duurzame 
en ecologische muur- en 
plafondverf, 100% biobased.

Sensitiv

Matte, witte binnenmuurverf 
bijzonder geschikt in 
gevoelige ruimten en voor 
mensen met allergieën.

Caparol Sensitiv is 
geschikt voor toepassing 
in nieuwbouw en renovatie 
voor muren en plafonds.

Sylitol Bio Interior

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

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

• Zeer goed dekkend
• Minimale emissie
• Vrij van weekmakers en 
     conserveringsmiddelen
• Zeer makkelijk te verwerken
• E.L.F. plus (minimale emissie,  
 oplosmiddelvrij, weekmakervrij én  
 conserveermiddelvrij)
• Hoge dekkracht, dekkingsklasse 1
•  Zeer schrobvast, klasse 1
•  Verpakking van gerecycleerd materiaal,  
 uitgezonderd deksel
• 5L, 12,5L

• Gepatenteerde receptuur
• E.L.F. plus (minimale emissie,  
 oplosmiddelvrij, weekmakervrij én  
 conserveermiddelvrij)
• Certificaat “geschikt voor 
 allergiepatiënten
• Met water te verdunnen
• Waterdampdoorlatend
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• 5L, 10L

• Milieusparend en reukarm
• Certificaat “geschikt voor 
 allergiepatiënten”
• Eenvoudig te verwerken
• Onbrandbaar A2, conform  
 DIN 4102
• 5L,  10L

Matte binnenmuurverf op basis 
van silicaat voor hoogwaardig 
schilderwerk, geschikt voor 
toepassing in ruimten voor 
mensen met allergieën.

Zeer geschikt als 
afwerking van wanden 
en plafonds in woningen, 
scholen, ziekenhuizen en 
monumentale gebouwen

Bij de productie van het 
bindmiddel is uitsluitend 
gebruik gemaakt van 100% 
herwinbare grondstoffen en 
wordt er per verpakking 3L 
aardolie bespaard.

Dat de buitenlucht vervuild is weten we allemaal, maar over ons binnenklimaat 
maken we ons vaak geen zorgen.  De moderne mens brengt binnen meer tijd door 
dan buiten. De binnenlucht die we gedurende al die tijd inademen, kan een in-
vloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn. Vele mensen hebben allergieën 
ontwikkeld en zijn bijzonder kwetsbaar voor onnatuurlijke stoffen die ongemerkt 
in de omgeving binnengedrongen zijn. Binnen voelen we ons veilig, maar vaak is 
dat niet het geval. 

Daarom ontwikkelde Caparol “Clean Climate”, een assortiment aan 
binnenmurverven die bijzondere aandacht hebben voor  
het milieu en voor een beter binnenklimaat.

OOK HET BINNENKLIMAAT IS BELANGRIJK!
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