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

Hout is een mooi en natuurlijk product, zonder twijfel. Houten gevelbekle-

dingen, tuinhuizen, houten woningen en ander niet-maatvast hout krijgen 

het in België soms hard te verduren. Regen, wind, zon en ons niet altijd even 

vriendelijke klimaat zijn hard voor hout. Het is dan ook niet eenvoudig om 

grote houten oppervlakken langdurig te beschermen en mooi te houden. 

Hout heeft immers zorg en bescherming nodig. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Gelukkig is er CapaWood, ons gamma van geselecteerde houtbehande-

lingsproducten die speciaal ontwikkeld zijn om langdurige bescherming te 

bieden tegen extreme weersomstandigheden. Voor elke toepassing is er 

een adequate oplossing. Dankzij onze Scandinavische collega’s, waar de 

omstandigheden voor hout mogelijk nóg zwaarder zijn, werd houtbehande-

ling onze specialiteit. 

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.

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.

CapaWood, voor  
wie houdt van hout

Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

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

Vakmanschap



- oplosmiddelhoudend
- drupt niet
- aromatenvrij oplosmiddel
- open poriën, vochtregulerend
- hoge UV-bescherming
- gemakkelijke en aangename verwerking
- ideaal voor renovatie
- bladdert niet af
- filmvormige bescherming tegen schimmelaan- 
 groei aan het laagoppervlak
- standaardkleuren: Kleurloos, Oak, Walnut, Teak,  
 Rosewood (Palissander). Alle kleuren kunnen  
 onderling gemengd worden. Volgens het    
 ColorExpress-systeem op kleur te maken naar 
 speciale  kleuren uit de 3D-Plus waaier en naar  
 vele kleuren uit andere kleurenwaaiers.
- 0,75 l, 2,5 l

- watergedragen 
- geeft een vergrijsde uitstraling door  
 parelglanspigmenten
- UV-bescherming door reflecterende pigmenten
- dunlagig
- blokvast
- voldoet aan de VOS-richtlijn 2010
- spat niet
- kleuren volgens het ColorExpress-systeem in  
 de kleuren Tyrol, Toskana, Nordic, Forest,  
 Outback en Island
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood Aqua Classic

Met water te verdunnen, hoog 
gepigmenteerde beitsverf voor houtwerk

buiten. Geeft hout een natuurlijk  
vergrijsde uitstraling.

CapaWood Classic

Alkydhars-dunne laag-lazuur voor beperkt 
en niet-maatvast houtwerk buiten.

NIET-DEKKENDE BEITSEN

- watergedragen
- dringt diep in het hout in
- extreem vullend
- reukarm
- waterafstotend
- waterdampdoorlatend
- eenvoudig te verwerken,  spat niet
- wit (basis 1), aangekleurd (uit basis 1 of 3).
 Kleuren volgens het ColorExpress-systeem  
 in kleuren uit de 3D-Plus en vele andere  
 kleurenwaaiers.
- 1 l, 3 l

CapaWood Aqua Isolation CapaWood Intact Primer

- watergedragen
- isolerend
- met kationische, isolerende werking tegen in 
 wateroplosbare inhoudstoffen
- zeer goed hechtend
- reukarm, milieusparend
- waterdampdoorlatend
- geschikt voor kinderspeelgoed conform  
 DIN EN 71-3
- wit
- 0,75 l, 2,5 l

Gepigmenteerde, met water te verdunnen 
grondverf voor het isoleren van hout, dat in 
wateroplosbare bestanddelen bevat. Binnen 

en buiten toe te passen.

Extreem vullende en diep indringende
met water te verdunen grondverf.

PRIMERS



- oplosmiddelhoudend
- weinig laagvormend
- zeer goede penetratie in en hechting aan het  
 oppervlak door laagmoleculaire oliën
- ventilerende, diffusie-open filmlaag
- extreem hoge bescherming tegen vocht door  
 hydrofobering (hydropearl)
- één-pot-systeem
- isolerend tegen verkleurende houtinhoudstoffen
- thixotroop, drupt niet
- geschikt voor historische houtelementen
- oppervlak tijdelijk beschermd tegen schimmelvorming
- wit (basis W), aangekleurd (uit basis W of basis T)  
 Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken  
 naar speciale kleuren uit de 3D-Plus waaier en naar  
 vele kleuren uit andere kleurenwaaiers.
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood Intact

- watergedragen
- zeer goed glans- en kleurbehoud
- waterdampdoorlatend
- elastisch
- zelfreinigend
- sneldrogend
- reukarm
- wit (basis 1), aangekleurd (uit basis 1 of 3)
- 1 l, 3 l

Dekkende met water te verdunnen 
houtverf met uitstekende glans- en 

kleurstabiliteit. Voor beperkt en niet-
maatvast houtwerk buiten.

- oplosmiddelhoudend
- oplosmiddel is vrij van aromaten
- hoge UV-bescherming door transparante   
 ijzeroxydepigmenten
- met UV-filter
- landurige vochtbescherming
- elastisch
- waterdampdoorlatend
- spat niet, gebruiksklaar
- ook op grote oppervlakken te gebruiken, door  
 lange ‘open tijd’ gelijkmatig drogend oppervlak
- standaardkleuren: Kleurloos, Oak, Walnut, Teak,  
 Rosewood (Palissander). Alle kleuren zijn   
 onderling met elkaar te mengen. Volgens het   
 ColorExpress-systeem op kleur te maken naar  
 89 speciale kleuren uit de 3D-Plus waaier en naar  
 vele kleuren uit andere kleurenwaaiers.
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood F7 LongLife

Weervaste, halfdekkende beits voor  
houtwerk buiten.

Met duurzame UV-bescherming.

CapaWood Renovation

Dekkende, isolerende alkydhars-houtverf 
voor beperkt en niet-maatvast houtwerk 

buiten. 

HALFDEKKENDE BEITSEN DEKKENDE BEITSEN

CapaWood Aqua LongLife

- watergedragen
- reukarm
- waterafstotend door hydropearl-effect
- optimale UV-bescherming door UV-blockers
- waterdampdoorlatend
- blokvast
- beits beschermt tijdelijk tegen  
 schimmelaangroei
- transparant en kleuren volgens het  
 ColorExpress-systeem
- 0,75 l, 2,5 l

 Met water te verdunnen alkydharsbeits 
voor maatvast tot niet-maatvast 

houtwerk buiten. Waterafstotend door het 
hydropearl-effect.



SPECIAL

- oplosmiddelhoudend
- waterafstotend
- vochtregulerend
- open poriën
- gemakkelijke en aangename verwerking
- hoge UV-bescherming
- transparant, Teak, Bangkirai,  Douglas
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood Oil

Premium houtolie met goede 
dieptewerking en kleurgeving van

houtwerk buiten.

 

- oplosmiddelhoudend
- vochtregulerend
- uitstekende kop- en kantendekking
- dekt & vloeit uitstekend
- zeer goed kleur- en lichtecht
- bevat aromaatvrije oplosmiddelen
- wit (basis W), aangekleurd (uit basis W of T)   
 volgens het ColorExpress-systeem in kleuren  
 uit de 3D-Plus en vele andere kleurenwaaiers.
- satin: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l
- gloss: 1 l, 2,5 l, 10 l

Capalac TriSystem Satin/Gloss

Vochtregulerende systeemverf, 
zijdeglanzend & hoogglanzend, met hoge 

prestaties voor maatvast en beperkt 
maatvast houtwerk buiten. 

Capacryl Aqua VENTI

Microporeuze houtlak voor buiten. Ideaal 
voor nieuwbouw- & renovatiewerken.  

Voor maatvast en beperkt maatvast 
houtwerk buiten. 

- watergedragen
- primer & afwerking
- snelle droging
- uitstekende dekking zelfs op de hoeken
- uitstekende weerbestendigheid
- vochtregulerend
- wit (basis W), aangekleurd (uit basis W of basis T) 
 Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te  
 maken naar speciale kleuren uit de 3D-Plus waaier  
     en naar  vele kleuren uit andere kleurenwaaiers.
- 1 l, 2,5 l

DEKKENDE LAKKEN



TOEPASSINGSOVERZICHT

KLEUREN

 
TRANSPARANT

CapaWood F7 LongLife CapaWood F7 LongLife

CapaWood Aqua LongLife CapaWood Aqua LongLife CapaWood Aqua LongLife

CapaWood Classic CapaWood Classic

CapaWood  Aqua Classic CapaWood  Aqua Classic CapaWood  Aqua Classic

CapaWood  Oil

DEKKEND
CapaWood Aqua Isolation CapaWood Aqua Isolation CapaWood Aqua Isolation

CapaWood Intact Primer CapaWood Intact Primer

CapaWood Intact CapaWood Intact

CapaWood Renovation CapaWood Renovation

Capacryl Aqua VENTI Capacryl Aqua VENTI

Capalac TriSystem Capalac TriSystem

ONDERGROND

 
MAATVAST HOUT

bv. ramen & deuren

 
BEPERKT MAATVAST HOUT

bv. balustrades, gevelbetimmering, luiken

 
NIET-MAATVAST HOUT

bv. tuinschermen, tuinhuizen, omheiningen

CapaWood Aqua Classic

CapaWood Classic

CapaWood Aqua LongLife

CapaWood F7 LongLife

CapaWood Oil

Island 3

Oak

Barolo 95

Nordic 1

Rosewood

Lazur 135

Toskana 3

Teak

Malachit 35

Tyrol

Walnut

Weiss

Oak

Oak

Bangkirai

De hier afgebeelde kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Rosewood

Rosewood

Clear

Teak

Teak

Douglas

Walnut

Walnut

Teak



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