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BINNEN
CAPAROL VERFSPUITSYSTEMEN

BINNEN
Werkt u binnen, dan maakt u optimaal
gebruik van de voordelen van NespriTEC. Caparol heeft een aantal speciale
muurverven ontwikkeld voor het
verfspuitsysteem, waardoor u wanden en
plafonds snel en efficiënt afwerkt. Zonder
spuitnevel!
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Tape met een breedte van 5 centimeter
is voldoende om het oppervlak af te
plakken. U hoeft geen meubels en andere
kwetsbare objecten af te dekken, u kunt
direct aan de slag. En in een ruimte waar
activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u
met Nespri-TEC minimale overlast. In
een productiehal kan het werk gewoon
doorgaan, net als in een kantoor, een
winkel of een andere bedrijfsruimte.

AirTex
Satin

Nespri®TeXX

Bijzonder goed te
verspuiten,
zijdematte muurverf

Bijzonder goed te
verspuiten,
matte muurverf

• Vrij van oplosmiddelen en
weekmakers
• Met water te verdunnen en
reukarm
• Accentueert de ondergrondstructuur
• Eenvoudig te verwerken
• Zeer goed te reinigen
• Bestand tegen de gangbare
reinigingsmiddelen
• 15L, 25L

•
•
•
•

Minimale emissie
Vrij van oplosmiddelen en weekmakers
Waterdampdoorlatend, µd <0,1 m
Dekt uitstekend, veelal is een laag
voldoende
• Vrijwel onzichtbaar bij te werken
• 12,5L, 25L

BUITEN

BUITEN
Met Nespri-TEC brengt u de
speciale Caparolproducten
voor het verfspuitsysteem
op de meest uiteenlopende
ondergronden aan. U werkt snel
en zonder overspray.
Dankzij het Caparol Clean
Concept, waarbij de kwaliteit
van de buitenmuurverven
verder verbeterd werd, blijven
gevels langer mooi, schoon en
beschermd. Door de Nanotechnologie blijven vuildeeltjes
minder snel aan de verf hechten.
Daarnaast hebben muren
die zijn behandeld met een
buitenmuurverf van Caparol een
zelfreinigend effect. De verf zelf
breekt de vuildeeltjes af!
De bestaande én verbeterde
buitenmuurverven garanderen
een maximale kleurstabiliteit.
Voor alle buitenmuurverven
met Nano-technologie kunt
u gebruik maken van de de
Caparol-gevelwaaier FASSADE
A1. Daarmee kiest u de fraaiste
kleuren en kleurcombinaties
en bent u verzekerd van een
maximale kleurvastheid.

AmphiSilan
Primer

AmphiSilan Nespri-TEC
ThermoSan Nespri-TEC

Muresko
Nespri-TEC

Verspuitbaar
voorstrijkmiddel voor
gladde ondergronden
en oude vaste
kunstharssierpleisters.

Hoogtechnologische
verspuitbare verf
voor langdurig
propere gevels.

Verspuitbare muurverf
voor optimale
bescherming tegen
vocht en CO2.

• Met water te verdunnen
• 10L , 25L

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nano-kwartsdeeltjes
Verminderde vervuiling
ThermoSan: 12,5L
AmphiSilan: 12,5L, 25L,
120L

Met water te verdunnen
Milieusparend en reukarm
Weerbestendig
Waterafstotend
Alkalivast
Eenvoudig te verwerken
12,5L
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LAKKEN
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LAKKEN
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De Nespri-technologie vormt de basis voor
alle verfspuitsystemen van Caparol. Bovendien
verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend
bent ook watergedragen lakverven: met Capacryl
Spray-TEC. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook
houten en metalen onderdelen, zoals kozijnen en
ramen, snel en professioneel te behandelen.
Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om
aan te brengen met airless, aircoat/airmix en
verwarmde airless-spuitapparatuur (Nespri).
Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige, krasen stootvaste polyurethaanacrylaatlak. Zowel
binnen als buiten werkt u er snel en makkelijk
mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf
heeft een hoog standvermogen. Als u het
product airless spuit, kunt u een nattelaagdikte
tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede
voorbereiding van de ondergrond is één keer
spuiten voldoende.
Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdwinst op.
De inspanning en de kosten per eenheid of
onderdeel vallen verbazend laag uit. En alle
producten van Spray-TEC zijn watergedragen.
Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de
bewoner en minder belasting voor het milieu.

Capacryl
Spray-TEC
Primer

Capacryl
Spray-TEC
Satin

Verspuitbare
grondverf onder
Capacryl Spray-TEC
Satin

Hoogwaardige,
verspuitbare
kras- en stootvaste
polyurethaanacrylaatlak.

•
•
•
•
•
•
•
•

Met water te verdunnen
Vrijwel zonder nevel te
verspuiten
Dekt zeer goed
Droogt snel
Goed te schuren
Goed vullend
Reukarm
5L

• Voor binnen & buiten
• Ongevoelig voor vuilaanhechting
• Bestand tegen met water te
verdunnen desinfecteermiddelen
• 2,5L, 5L

LAKKEN

Met de nevelarme spuittechniek (NAST)
ontwikkelde Caparol een betrouwbaar, high-tech
alternatief voor kwast en rol. NAST maakt het
iedere schilder makkelijk. Zeker omdat Caparol de
watergedragen producten Capacryl Aqua UniPrimer
NAST en Capacryl PU Satin NAST nauwkeurig heeft
afgestemd op de nieuwe spuittechniek. Met deze
combinatie boekt iedere schilder snel en eenvoudig
een professioneel resultaat.
Dankzij de bijzondere front-end nozzle van de Wagner
XVLP-apparatuur kunt u de NAST-producten met
ongewoon weinig nevel spuiten. Dat is goed nieuws
voor de schilder én voor mensen in de omgeving
van het werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt
of in krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het
NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te
werken. U werkt sneller en makkelijker, terwijl de
behandelde oppervlakken zich bovendien eenvoudig
laten reinigen en onderhouden.
De voordelen op een rij:
uitermate geschikt voor deuren, kozijnen,
radiatoren, trappen en ander houtwerk
bespaar arbeidsgangen door een uitstekende 		
dekking na één keer spuiten
kleur en materiaal kunnen heel snel worden
gewisseld
meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
resultaat: een compleet laksysteem binnen één
dag aanbrengen!

Capacryl Aqua
UniPrimer NAST

Capacryl Aqua
PU Mat / Satin NAST

Universele hechtlaag
voor toepassing voor
binnen.
In NAST-kwaliteit

Hoogwaardige,
verspuitbare
kras- en stootvaste
polyurethaanacrylaatlak.

• Ongevoelig voor vuilaanhechting
• Met water te verdunnen
reukarm, niet milieubelastend
• Super hechtend
• Droogt snel
• Dampdoorlatend
• Goed te schuren
• 1L, 2,5L

• Voor binnen
• Ongevoelig voor vuilaanhechting
• Bestand tegen met water te
verdunnen desinfecteermiddelen
• 1L, 2,5L
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MACHINES
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SPUITAPPARATUUR
& MACHINES
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XVLP 5000

XVLP 3500 met Nast box

Krachtig, nevelarm spuitsyteem voor
oplosmiddelhoudende en waterverdunbare materialen. Met de gepatenteerde
Visco-Tec spuittip die zorgt voor voor een
hoge werksnelheid en fijne verneveling,
kunnen ook hoogvisceuze materialen
zoals spuitlakken en muurverf verspoten worden. Eenvoudig te bedienen en te
reinigen. Te voorzien van diverse pistoolopzetstukken (front-ends) voor optimale
aanpassing aan het spuitmateriaal.

XVLP3500 in handige opbergkoffer met
Standardspray Front-end, NAST Front-end
en Caparol beker.

• Maximale druk: 0,27 bar
• Gewicht: 8 kg.
• Bekerinhoud: 1 liter

• Maximale druk: 0,27 bar
• Gewicht: 8 kg.
• Bekerinhoud: 1 liter

MACHINES

Nast Box
Robuuste NAST prof contractor box met
Front-End, container en reinigingstoebehoren.
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SF 23 Plus AC SP op wagen
met AB100

NesprayGo Spraypack
(airless + verwarming)

Nevelarme hogedruk AirCoat spuitinstallatie
voor het verspuiten van o.a. spuitlak en
binnenmuurverven. Spraypack compleet
inlusief compressor AB100.

De nieuwe generatie van het NesprayGO
Airless-toestel is speciaal gemaakt om
Nespri-TEC-coatings te verspuiten. De
nieuwe aandrijftechnologie maakt een
efficiënt spuiten van het materiaal mogelijk
met behoud van voldoende reservekracht.
NesprayGO is compact, licht en handzaam
en dus de ideale partner op de werf met een
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Maximale opbrengst: 2,6 l/minuut
Maximale druk: 250 bar
Gewicht: 29 kg

Technische gegevens pomp:
• Maximale opbrengst: 2,6 l/minuut
• Maximale druk: 250 bar
• Gewicht: 31 kg
Technische gegevens verwarmde haspel:
• Spanning 230 V/50 Hz
• Vermogen : 1100 W
• Slanglengte : DN10/30 m
• Vaste instelling 40 °C
• Gewicht 29 kg

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