Geel - oranje - rood: dekt!
Het nieuwe Caparol-grondkleursysteem voor intensieve en heldere kleuren.

uniek in bouwverven

Stralend
Het Caparol-Grondkleursysteem
voor intensieve en heldere kleuren
Het nieuwe Caparol-Grondkleursysteem is er!
Eindelijk dekken ook helder gele, oranje en rode
kleuren.
Noch de uitstraling van deze kritische kleuren,
noch de helderheid wordt beïnvloed. Maximale
overeenkomst met het kleurstaal, zoals de klant
die voor ogen heeft.

Simpel en goed – simpel en snel
Gronden met systeem
Het Caparol-Grondkleursysteem bestaat uit speciaal ontwikkelde
grondkleuren. Deze grondkleuren hebben een hoog aandeel
titaandioxide waarmee een goede dekking van de ondergrond
bereikt wordt.

Het Caparol-Grondkleursysteem blinkt uit in kleur. De helderheid
van de gewenste kleur wordt niet beïnvloed door bijvoorbeeld een
grijze of afwijkende ondergrondkleur (zie info).

Bovendien zijn de grondkleuren afgestemd op de kleur van de
afwerking. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de afwerklaag in combinatie met de grondkleur zeer goed overeenkomt met
het kleurstaal.

Automatisch advies van uw ColorExpress-machine
Zodra de kleur van de gekozen afwerking een hoog aandeel
organisch geel en/of rood pigment bevat, adviseert de ColorExpress-machine automatisch de meest geschikte grondkleur. Het
advies beperkt zich niet tot alleen Caparol collecties, maar wordt
toegepast op alle in de machine beschikbare collecties.
Veelzijdig voor lakken en binnen- en buitenmuurverven.
De grondkleuren zijn voor alle oplosmiddelhoudende en waterverdunbare lakken van Caparol, evenals de daarbij behorende primers en voorlakken beschikbaar. De schilder heeft dus de keuze;
een systeem op basis van twee lagen aflak, waarvan de eerste
laag in de grondkleur, of een systeem op basis van een primer of
voorlak met een afwerklaag in de gewenste eindkleur.
Hetzelfde geldt voor binnenmuurverven. Ook hier bestaat de
mogelijkheid om afhankelijk van de ondergrondsituatie voor te
behandelen met een voorstrijk in de grondkleur, of om een eerste
laag binnenmuurverf in de grondkleur aan te brengen, voordat
er een tussen- en/of afwerklaag in de gewenste eindkleur wordt
aangebracht.
Ook voor buitenmuurverven is het Caparol-Grondkleursysteem toe
te passen, het systeem functioneert hier hetzelfde als bij lakken en
binnenmuurverven.

ColorExpress-machine:
Herkent kritische, intensieve kleuren
en adviseert automatisch de geschikte
grondkleur.

INFO
Afwerkingen in gele, rode en oranje kleuren dekken slecht.
Dit probleem kent de vakman – zowel bij binnen- als buitenmuurverven alsook bij oplosmiddelhoudende of waterverdunbare lakken:
door het gebruik van organische pigmenten wordt ook bij meerdere
lagen onvoldoende dekking bereikt, hier als voorbeeld RAL 1021
(afbeelding 1). Om een betere dekking te bereiken wordt in de
praktijk vaak een witte grondlaag aangebracht. Het contrast met
de ondergrond wordt zo gereduceerd.

Afbeelding 1
Slechte dekking

Afbeelding 2
‘Opgelicht’

De dekking lijkt verbeterd, echter de kleur van de afwerking wordt
ten opzichte van het kleurstaal “opgelicht” (afbeelding 2). Een alternatief is het primeren in een grijze grondkleur. De dekking is goed,
echter in dit geval wordt de afwerking ten opzichte van het kleurstaal “vergrijsd” (afbeelding 3). Het nieuwe grondkleursysteem van
Caparol biedt hier uitkomst. Door de speciaal in de richting van de
afwerklaag ontwikkelde grondkleuren wordt de dekking optimaal,
de eindkleur is helder en komt overeen met het kleurstaal. Met
ColorExpress, simpel en goed – simpel en snel (afbeelding 4).

Afbeelding 3
‘Vergrijsd’

Afbeelding 4
Optimale dekking dankzij het
Caparol Grondkleursysteem

Grondkleur + tussen- en afwerklaag = optimaal dekkend resultaat
Het Caparol-Grondkleursysteem voor intensieve en heldere
kleuren werkt heel eenvoudig. De ondergrond wordt allereerst
met de op de eindkleur afgestemde grondkleur behandeld.
Aansluitend wordt de tussen- en afwerklaag in de gewenste
eindkleur aangebracht – klaar.
Alleen in zeldzame gevallen, bij een bijzonder kritische kleur en
ongunstige staat van de ondergrond, is een extra afwerklaag
noodzakelijk.

Laat u ook verrassen door de stralende kleuren met optimale
dekking – en het tot op heden ongekende resultaat bij de
toepassing van intensieve kleuren!

De grondkleuren van het CaparolGrondkleursysteem

De slechtst
dekkende kleuren in
de kleurencirkel
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Onze producten zijn verkrijgbaar bij een Caparol-dealer in uw regio.
Raadpleeg voor adressen www.caparol.be.
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