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Verf & Gevelisolatie



Verf en gevelisolatie, daar draait bij 
ons alles om. Met raad en daad zijn 
we u van dienst. We adviseren en 
we begeleiden. Altijd op het hoogste 
niveau. U bent niet onze klant, maar 
onze partner. 

Onze producten zijn gekend. Ze zijn 
een maatstaf in onze branche. Goed 
is echter niet goed genoeg. Steeds 
opnieuw ontwikkelen we nieuwe en 
betere toepassingen en bereiken we 
een hoger kwaliteitsniveau.

Ook onze leefomgeving ligt ons 
nauw aan het hart. Duurzaamheid  
en milieuvriendelijkheid zijn voor 
ons vanzelfsprekend en vormen een  
garantie op ons voortbestaan. Reuk- 
arme binnenmuurverf en conserve-
ringsmiddelvrije verf (E.L.F. Plus) zijn 
slechts twee voorbeelden.

Voor onze klanten.
Mét onze klanten.
INNOVATIEVE PRODUCTEN, 
BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Ons vak is onze passie. Het zit in onze 
genen. Met onze jarenlange ervaring 
als familiebedrijf zijn we sinds 1969 
ook al actief op de Belgische markt.

Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

Vakmanschap

Vakmanschap  vinden wij héél be-
langrijk. Daarom hebben wij ons  
eigen research- & testinstituut (RMI) 
waar we onderzoek blijven doen naar 
verven, gevelsystemen, isolatie- 
materialen en afwerkingsmateria-
len. We stellen onze kennis graag ter  
beschikking om zo gezamenlijk tot 
een perfect eindresultaat te komen. 



Buitenmuren gaan er door de jaren heen wat minder fris uitzien. Daarom is 

een nieuw kleurtje dikwijls een prima oplossing. 

Maar verf heeft ook een bescherm- en onderhoudsfunctie. Ze moet, onder 

andere, beschermen tegen vocht, tegen algen en schimmel, tegen rot, 

tegen uv-stralen, tegen weer en wind…

Verf is veel meer dan een mooie kleur. 

Daarom stelt Caparol producten samen die niet alleen mooi zijn, maar die 

ook bescherming bieden. En niet alleen dat, onze verf kan universeel gebruikt 

worden, op praktisch alle ondergronden. Bovendien is ze gemakkelijk te 

verwerken en blijft ze lang, zeer lang, fris en mooi.

Allemaal voordelen voor u, die tegelijk ook de waarde van het onroerend 

goed verhogen. 

Een mooi eindresultaat is belangrijk, maar mooi alleen is niet genoeg, dat 

spreekt voor zich. Caparol denkt met u mee en beschermt, met speciale 

aandacht voor de kosten en het rendement. Met Caparol bent u zeker dat 

u vakwerk kunt afleveren.

Verf met een plus



Kleur is een moeilijke materie. Ook wie zich bewust is van de beschermende 
functie van verf, hecht waarde aan het uitzicht en dus aan de kleur. 

Kiezen is echter niet gemakkelijk. Wat is er in de mode? Wat past bij elkaar? 
Welke kleur hoort bij welke stijl? Hoe moet ik mijn klant adviseren? Hoe maak 
ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe vermijd ik teleurstellingen? 

Vragen genoeg, maar Caparol biedt ook daar een antwoord op. Dankzij 
volgende hulpmiddelen wordt kleuren kiezen gemakkelijker.

Dit is onze speciale selectie van alle 
kleuren en producten die geschikt 
zijn voor buitengevels. Deze buiten-
muurverven van Caparol zijn geba-
seerd op nano-technologie voor een 
perfecte dekking. Ze zijn kleurvast en 
verkrijten nauwelijks. 
De combinaties kleur en product-
categorie van deze waaier zijn uw 
houvast voor een goede keuze.

Kleurenwaaier  
Fassade A1

voor het juiste product in  
de gewenste kleur

Als u dan uw keuze gemaakt heeft, 
wilt u de nodige producten ook graag 
snel hebben, in de kleur en de uitvoe-
ring die u samen met uw klant heeft 
geselecteerd. 

De meest gangbare kleuren zijn 
meestal wel op voorraad, maar dat 
betekent niet dat u lang moet wach-
ten als u eens een bijzondere wens 
heeft. Ons systeem ColorExpress 
maakt in een mum van tijd de kleur 
die u wilt. Daarvoor gebruiken we 
bestaande kleurrecepten, maar in-
dien nodig werken we ook nieuwe 
recepten uit. Snel en betrouwbaar. In 
de kleur die u wilt.

Snel betekent niet minder goed. Co-
lorExpress stelt alleen maar produc-
ten samen die voldoen aan de hoge 
eisen die Caparol stelt op vlak van 
kleurvastheid en duurzaamheid.

Caparol colorworldSpectrum 5 is het softwareprogram-
ma van Caparol, dat fotorealistische 
visualisatie van kleuren en materia-
len mogelijk maakt. U maakt gewoon 
een foto van de gevel die geverfd 
moet worden en met behulp van 
dit programma vult u de gewenste 
kleuren van deuren, ramen en van de 
gevel zelf aan. Dit programma kan u 
downloaden maar ook online of als 
app gebruiken. Zo wordt het eind- 
resultaat al zichtbaar vóór u ook maar 
een verfborstel hebt aangeraakt! 
Uw klanten zien op voorhand of ze 
de juiste keuzes hebben gemaakt. 
 Ideaal toch?

Caparol Spectrum
om het resultaat vooraf al  

in te schatten

Caparol colorworld



- watergedragen
- klaar voor gebruik
- reukarm
- milieusparend
- hydrofoob
- oplosmiddelvrij
- gemakkelijk te verwerken
- 2,5 l, 10 l

OptiGrund

Diep indringend, hydrofoberend 
siliconenhars-voorstrijkmiddel voor 

buiten en binnen.

- verstevigend
-    verkiezelend
-    spat niet
-    gemakkelijk te verwerken
- oplosmiddelvrij
- 2,5 l, 10 l

Mineraal, diep indringend 
voorstrijkmiddel. Geoptimaliseerd om 

met de rol te verwerken.

Sylitol® RapidGrund 111

PRIMERS Transparant

- aromaatvrij
- verstevigt krijtende en  
 zandende ondergronden
- geschikt op gevelisolatiesys- 
 temen met polystreenplaten  
 en voor polystyreenhoudende  
 pleisters
- 10 l

Dupa-Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend, transparant, 
aromaatvrij voorstrijkmiddel voor buiten 

en binnen.



- watergedragen
- klaar voor gebruik
- bevordert de hechting
- reukarm
- milieusparend
- verkiezelen met emulsie-
 silicaat is mogelijk
- 2,5 l, 5 l, 10 l

CapaGrund Universal

Wit gepigmenteerd, hoog 
waterdampdoorlatend voor-
strijkmiddel als grondlaag op 

minerale oppervlakken.

- oplosmiddelhoudend
- hoog waterdampdoorlatend
- weerbestendig
- spanningsvrij
- heeft een verstevigende,  
 nivellerende werking
- 10 l

Geschikt voor licht poederende, 
oude verflagen en als hechtbrug 

op zwak zuigende, gladde 
oppervlakken.

Dupa-HaftGrund

PRIMERS Dekkend



ACRYLAATVERF

Acrylaatverf is ideaal voor de half matte afwerking van buitengevels. Ze is weerbestendig 
en hecht goed op haast alle ondergronden, wat haar uitermate universeel inzetbaar 
maakt. Een prima basisverf waarbij de klemtoon ligt op de esthetische aspecten.

- milieusparend en reukarm
- mat
- weerbestendig
- waterafstotend conform DIN 4108
- alkalivast
- gemakkelijk en aangename  
 verwerking
- 12,5 l

Voor het efficiënt, nevelvrij 
behandelen van gevels met het 

Nespri-TEC spuitsysteem.

- watergedragen
- zijdemat
- minimale emissie 
- vrij van oplosmiddelen
- regendicht en waterafstotend
- sterke hechting op  
 veel ondergronden
- minder risico op schrijfeffect
- bestand tegen met water te 
 verdunnen, desinfecterende 
 middelen
- hoge lichtindex
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

De universele, oplosmiddelvrije 
muurverf met minimale emissie. 

Geschikt voor veel soorten 
ondergrond.

Amphibolin

- watergedragen
- mat
- milieusparend en reukarm
- weerbestendig
- waterafstotend conform DIN 4108
- uitstekende kop- en 
 kantendekking
- alkalivast
- ongevoelig voor mos- en  
 algenaangroei
- 2,5 l, 5 l, 10 l 

Muresko

Hoogwaardige buitenmuurverf die een 
optimale bescherming tegen vocht, een 

hoge waterdampdoorlaatbaarheid en 
een goede doordringbaarheid voor CO2 

combineert. 

Muresko Nespri-TEC



- extra water- en vuilafstotend door  
 nano-kwartsdeeltjes
- bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
- capillair hydrofoob 
- vermindert het risico op strepen door  
 mechanische belasting bij donkere kleuren
- CO2 doorlatend
- microporeus
- spanningsarm, niet thermoplastisch
- vult kleine pleisterscheurtjes op
- 2,5 l & 10 l

AmphiSilan NQG

Hoogwaardige, matte gevelverf  
op basis van siliconenhars.

- voor het efficiënt, nevelvrij en rationeel behandelen  
 van gevels met het Nespri-TEC spuitsysteem
- 12,5 l & 120 l

AmphiSilan Nespri-TEC

Hoogwaardige, matte gevelverf  
op basis van siliconenhars.

- bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
- alkalivast
- CO2 doorlatend
- microporeus
- spanningsarm, niet thermoplastisch
- vult kleine pleisterscheurtjes op
- reduceert streepvorming bij donkere kleuren 
 (schrijfeffect)
- 2,5 l & 10 l

Matte muurverf op basis van 
siliconenhars met nano-kwartsdeeltjes 

voor geïsoleerde muren en andere 
ondergronden

ThermoSan NQG

THERMISCHE GEVELISOLATIE
Warm. Mooi. Sterk

ThermoSan NQG is speciaal ontwikkeld 
om de gevelisolatiesystemen van Caparol 
te schilderen. De gevels blijven daardoor 
langdurig proper. Voor meer info kan u onze 
aparte brochure raadplegen of  
www.caparol.be

Siliconenharshoudende verf is het resultaat van doorgedreven 
ontwikkeling. Dit technologische product is universeel inzetbaar 
en biedt optimale bescherming tegen vocht, gecombineerd met 
een hoge waterdampdoorlaatbaarheid.  
Absoluut weerbestendig.

SILICONENHARSHOUDENDE VERF





SYLITOLVERF

Minerale verf op basis van minerale silicaten. Bevat 
kaliwaterglas als bindmiddel en vormt na droging een 
bijzonder duurzame en weerbestendige beschermlaag.

Sylitol® Minera

- weerbestendig
- absorberend
- hoog waterdampdoorlatend
- dubbel verkiezelend, kwarts 
 toegevoegd
- hecht goed door verkiezeling op 
 minerale oppervlakken
- gemakkelijk en aangename verwerking
- 2,5 l & 10 l

Voor weerbestendige gevel-  
afwerkingen op basis van silicaat.

Kwartshoudend, goed vullend en 
overbrugt kleine scheurtjes.  

Sylitol® Minera is op basis van silicaat 
en toe te passen als grond-, tussen- en 

afwerklaag.

Sylitol® Finish 130

- conserveermiddel-, oplosmiddel- 
 en weekmakervrij
- weerbestendig
- hoog waterdampdoorlatend
- hecht goed door verkiezeling, 
 ook op een gladde ondergrond
- 22kg



- watergedragen
- reukarm en milieusparend
- verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
- reduceert de wateropname
- minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken  
 en uitbloeiingen
- niet filmvormend
- hoog waterdampdoorlatend
- alkalivast en hoge UV-bescherming
- sneldrogend
- 1 l & 5 l

DisboXAN 450  
Fassadenhydrophobierung,  

transparent, wässrig

Waterverdunbaar, geconcentreerd 
hydrofobeermiddel voor metselwerk, beton 

en mineraal pleisterwerk buiten.

- lage viscositeit
- dringt diep in de ondergrond
- waterafstotend
- verhoogt het weerstandsvermogen 
 tegen vorst en strooizout onder methacrylaatverven
- vuilafstotend
- belemmert de aangroei van mos en algen
- voorkomt vochtplekken en uitbloeiingen op gevels
- 10 l

DisboXAN 452 Imprägnierung,  
lösungsmittelhaltig

Oplosmiddelhoudend, hydrofoberend 
impregneermiddel op basis van siloxaan 

voor minerale geveloppervlakken. Ter 
verbetering van de weerstand tegen vorst 

en strooizout.

Onze specials zijn in hoofdzaak 
waterafstotend en hebben als 
belangrijke taak om ondergronden 
waterdicht te maken. 

SPECIALS



SCHEUROVERBRUGGENDE VERF

Om scheuren van allerlei aard te verbergen en te overbruggen.  
Ze bestaat in starre of elastische uitvoering en vormt na droging  
een hecht samenhangend geheel waarin, indien gewenst,  
ook weefsels kunnen ingebed worden.

Cap-elast Phase 2

Zijdematte, plasto-elastische,  
witte afwerklaag.

Cap-elast Phase 1

- ook geschikt om weefsel 
  in te bedden
- 12,5 l

Met vezels versterkte, elastische, 
gepigmenteerde tussenlaag.

Tussenlaag

- ook aankleurbaar
- 2,5 l, 5 l, 10 l

Cap-elast
Plasto-elastische coatingsystemen van topkwaliteit voor  
renovatie van gescheurde gevels en betonnen oppervlakken.

- met water te  verdunnen
- milieuvriendelijk
- reukarm
- weerbestendig

Afwerkingslaag



FibroSil

- starre, structuuregaliserende,   
 vezelversterkte, scheurvullende   
 grondlaag voor buiten en binnen
- geschikt voor het bewerken van  
 pleistervlakken en oude, goed   
 hechtende  dispersieverflagen
- kan overschilderd worden met    
 Muresko,  AmphiSilan, ThermoSan
- 25 kg

Vloeibaar weefsel voor het behandelen  
van pleisterscheuren.

FibroSil is door zijn fijne kwartsstructuur 
ook geschikt voor het imiteren van oude, 
geborstelde verflagen (kalei-effect).

 - geschikt voor het renoveren van  
 gescheurd pleisterwerk
- toepasbaar op o.a. mineraal pleister- 
 werk, beton, goed  hechtende  
 plasto-elastische en dispersieverflagen,  
 geïsoleerde gevels
- 10 l

PermaSilan

Matte, elastische muurverf  
op basis van siliconenhars.

In combinatie met FibroSil is PermaSilan 
ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de 
scheuren door de gehele pleisterlaag lopen.





TOEPASSINGSOVERZICHT

ONDERGROND BETON
BAKSTEEN /  

CEMENTPLEISTER

KALKCEMENTPLEISTER, 
SILICONENHARS-

PLEISTER MET ISOLATIE

KALKCEMENTPLEISTER, 
SILICONENHARS-

PLEISTER ZONDER 
ISOLATIE

KALKPLEISTER

PRIMERS TRANSPARANT 

watergedragen
              OptiGrund               AmphiSilan Tiefgrund               Sylitol® RapidGrund

oplosmiddelhoudend               Dupa-Putzfestiger
           

PRIMERS DEKKEND

watergedragen
               CapaGrund Universal

oplosmiddelhoudend               Dupa-Haftgrund

              Dupa-Putzfestiger

PRIMERS SCHEUROVERBRUGGEND

acrylaat
              Cap-elast Phase 1

siliconenbasis
              FibroSil

AFWERKLAGEN

watergedragen              Amphibolin              Sylitol® Finish 130

             Muresko              Sylitol® Minera

             AmphiSilan NQG

             ThermoSan NQG

scheuroverbruggend
             PermaSilan

             Cap-elast Phase 2

hydrofuge watergedragen
             DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung, transparent, wässrig

hydrofuge oplosmiddelhoudend
             DisboXAN 452 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig



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

DAW Belgium B.V./S.R.L.
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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