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Uit respect voor mens en natuur



Al sinds de uitvinding van de moderne dispersieverftechnologie profileert Caparol zich als pionier van milieuvriendelijke, met water verdunbare 
producten. Ons familiebedrijf is in de 5de generatie en focust nog altijd op duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van de bedrijfs- en 
productfilosofie.

Zo lanceerde Caparol al in 1985 wereldwijd de eerste minimale emissie en oplosmiddelenvrije E.L.F. binnenverf voor een gezond woonklimaat. 
Deze standaard hebben we altijd voor veel van onze binnenverven toegepast. De nieuwste versie heet nu E.L.F. plus wat wil zeggen dat onze 
producten nu ook conserveringsmiddelvrij zijn. 
 
Vele producten en systemen van Caparol staan in het teken van duurzaam bouwen. We zullen blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling 
om nog meer grondstofbesparende producten te ontwikkelen. Het nieuwe productgamma CapaGeo is een belangrijke stap in de realisatie van 
onze doelstelling: verf en natuur met elkaar verzoenen.

IndekoGeo

Binnenmuurverf voor kwalitatieve muur- 
en plafondverfwerken op alle gebruikelijke 
onderlagen. Buitengewoon duurzaam en 
ecologisch. Minimale emissie en zonder oplos- en 
conserveringsmiddelen.  

Bij de productie van het bindmiddel is uitsluitend 
gebruik gemaakt van 100% herwinbare 
grondstoffen om het milieu te ontlasten.

Verpakking* uit gerecycleerd materiaal
*Met uitzondering van het deksel

Karakteristieken volgens DIN EN 13 300:
Zeer schrobvast: Klasse 1
Dekkend vermogen Klasse 1
bij een rendement van 8 tot 10 m²/L

Eigenschappen:
• Super dekkend vermogen
• Perfect verwerkbaar
• Minimale emissie
• Weekmaker- en conserveringsmiddelvrij 
• 100% biobased

Verpakkingen:
12,5 l en 5 l

Kleuren:
IndekoGeo kan in alle gangbare kleuren aangekleurd worden. 

CapaGeo. Een logische stap, 
passend bij onze bedrijfsstrategie
Verf en natuur met elkaar verzoend

Zuinig op grondstoffen
CapaGeo, professionals en eindklanten kiezen voor duurzaamheid

CapaGeo. Topkwaliteit 
zonder enig compromis
Topkwaliteit: Natuurlijk. 
Verantwoordelijkheid: Logisch.

Duurzame verf- en lakproducten: enkele mijlpalen

1936
Dr. Robert Murjahn
ontwikkelt de moderne dispersie-
verftechnologie zonder olie

1985
Als wereldwijd de eerste E.L.F. 
binnenverf ontketent Indeko-plus 
een ware marktrevolutie

2016
Met E.L.F. plus presenteert  
Caparol de nieuwe schildersstan-
daard: binnenmuurverf en pleis-
tergips zonder conserveringsmid-
delen voor gezond wonen

2016
Première van het nieuwe 
CapaGeo-productgamma met 
een bijzonder milieuvriendelijke 
receptuur dankzij herwinbare 
grondstoffen

IndekoGeo biedt topkwaliteit zonder enig compromis. 
Ze is bijzonder milieuvriendelijk en grondstofbewust.  

Uniek- 100% biobased!
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. 

Overtuigend!
Het gerenommeerde Öko-Institut komt tot dit resultaat: „Door 
de vervanging van grondstoffen op aardoliebasis door duurzame, 
herwinbare grondstoffen slaat Caparol nieuwe en progressieve wegen 
in voor het gecertificeerde IndekoGeo!” 

Consequent!
Met de introductie van de IndekoGeo zet Caparol opnieuw maatstaven 
in de markt. 

Door de toenemende wereldbevolking en de toenemende 
levensstandaard worden onze beperkte middelen steeds 
kostbaarder. 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. Onze hoge kwaliteit moet natuurlijk blijven!



Kijk op www.caparol.be voor een Caparol-dealer.
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