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Verf & Gevelisolatie



VOOR OP DE TIJD 
Buitengevels krijgen behoorlijk wat te verduren: regen, vrieskou, wind, 
vuil en stof...
Een stralend witte gevel is vaak erg vatbaar voor de tand des 
tijds. Daarom ontwikkelden we Caparol Clean Concept: verf-en 
pleisterproducten voor buitengevels die langer mooi én schoon blijven.

Onze ‘Clean Concept’ buitenmuurverven en -pleisters zijn uitgerust 
met de Nanokwarts technologie. Dankzij die technologie krijgt de 
buitenmuurverf en -pleister een compact, robuust pantser. Gewapend 
tegen weer, wind en vuil.



Sneller droog

De grootste innovatie van Caparol Clean 
Concept is eigenlijk microscopisch klein: 
de onzichtbare Nanokwarts-bolletjes 
hechten zich aan elkaar en creëren zo 
een stevig raster. Het resultaat is een 
compact pantser dat sneller droogt en 
vuil afstoot.

Langer proper

Door de dichtheid van de Caparol Clean 
Concept producten kunnen algen en 
vuil zich moeilijk vasthechten. 

Langer mooi

Door het pantser zijn de Caparol Clean 
Concept producten kleurstabieler en 
blijft uw gevel dus langer mooi. 



AmphiSilan NQG en ThermoSan NQG zijn ook verkrijgbaar in Nespri.

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

ThermoSan NQG

Matte muurverf op basis van  
siliconenhars met Nanokwartsdeeltjes 

voor geïsoleerde muren en andere 
ondergronden

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

AmphiSilan NQG

Hoogwaardige, matte gevelverf  
op basis van siliconenhars



- laag verbruik (K15: 1,7-1,9 kg/m2)
- bijzonder goed waterdampdoorlatend
- hoge kleurvastheid
- waterafstotend en weerbestendig
- makkelijk te verwerken
- milieuvriendelijk en reukarm
- bindmiddelcombinatie van silikaat-organo- 
 hybride-dispersie en siliconenharsemulsie
- met water te verdunnen
- minder gevoelig voor schimmel- en algengroei
- minder vuilgevoelig
- 20 kg

ThermoSan- 
Fassadenputz NQG

Gebruiksklare lichtgewicht sierpleister  
op basis van hybridebindmiddel

en Nanokwarts technologie  
voor toepassing buiten

Fassade A1

De Caparol kleurenwaaier speciaal 
voor gevels

De  kleuren van de FASSADE A1 kleurenwaaier 
zijn speciaal geselecteerd voor buitengevels 
en geven u het meest kleurstabiele resultaat. 
De combinatie van anorganische pigmenten 
en hoogwaardige Caparol buitenmuurverven, 
gebaseerd op nanotechnologie, garandeert 
een hoge kleurvastheid en een nauwelijks 
zichtbare verkrijting. Dat betekent maximale 
zekerheid van langdurig schone gevels en 
duurzaam gevelonderhoud.
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Wij nodigen u graag uit om Caparol Clean Concept  
zelf te ervaren in onze Caparol Studio.

Maak een afspraak met uw accountmanager.

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