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CapaWood Intact Primer & CapaWood Intact

CapaWood Intact Primer

CapaWood Intact Primer is een vullende en diep 
indringende waterverdunbare zijdematte grondverf voor 
het gronden van onbehandelde houten oppervlakken 
buiten. Op onbehandeld hout volstaat een 2-laagssysteem 
bestaande uit een grondlaag CapaWood Intact Primer en 
een afwerklaag CapaWood Intact.

CapaWood Intact

CapaWood Intact is een zelfreinigende zijdeglanzende, met 
water te verdunnen acrylaat houtverf. CapaWood Intact 
is bijzonder bestand tegen schadelijke UV-straling. Glans 
en kleur blijven hierdoor langer behouden. En dankzij de 
elasticiteit van de verflaag kan het de werking van het hout 
goed blijven volgen.

Houten gevelbekledingen, houten woningen, tuinhuizen en ander niet-maatvast hout hebben in België te maken met pittige 
weersomstandigheden.  Naast regen, winterse neerslag en wind laat ook de zon zich in ons land regelmatig zien. Het is dan ook niet 
eenvoudig om grote houten oppervlakken langdurig te beschermen en mooi te houden. Dat vraagt om houtverf van Scandinavische 
kwaliteit. Met CapaWood Intact blijft houtwerk langer mooi, schoon en sterk.

De CapaWood Intact Primer en CapaWood 
Intact zijn op kleur te brengen volgens het 
ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 
3D-System PLUS en vele andere kleurenwaaiers.

Eigenschappen
■  dringt diep in het hout
■  extreem vullend
■  met water te verdunnen
■  reukarm
■  waterwerend
■  waterdampdoorlatend
■  eenvoudig te verwerken, spat niet
■  verkrijgbaar in 1 of 3 L

Eigenschappen
■  zeer goed glans- en kleurbehoud
■  waterdampdoorlatend
■  elastisch
■  zelfreinigend
■  sneldrogend
■  reukarm
■  ademend
■  verkrijgbaar in 1 of 3 L

Capacryl Aqua VENTI

Capacryl Aqua VENTI

Capacryl Aqua VENTI is een zijdeglanzende microporeuze 
watergedragen lak, bruikbaar als primer-, tussen- en 
eindlaag op maatvast hout. Impregnering en eindlaag in één.

Uiteraard zijn uw ramen en deuren ook onderhevig aan 
onze Belgische weersomstandigheden. Ook daarvoor 
ontwikkelde Caparol een product op maat. 

Eigenschappen
■  microporeus
■  uitstekende dekkracht, zelfs op de hoeken
■  vullend
■  uitstekende weerbestendigheid
■  snelle droging
■  vochtregulerend voor raamlijsten
■  verkrijgbaar in 1 of 2,5 L

De Capacryl Aqua VENTI is op kleur te 
brengen volgens het ColorExpress-systeem 
naar kleuren uit de 3D-System PLUS en 
vele andere kleurenwaaiers.


