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

Huizen opfrissen en verfraaien is iets van alle tijden. Ook onze voorouders 

waren hier al mee bezig.  Alleen hadden ze toen nog geen moderne verven 

en producten. Daarom gebruikten ze wat ze hadden: een mengsel van verf 

en water, soms aangevuld met andere bestanddelen zoals kwarts of zand. 

Door de jaren heen werd deze verflaag steeds dikker en kreeg ze een ken-

merkend effect. Dat effect vinden we tegenwoordig mooi en velen van ons 

hunkeren naar die authentieke en nostalgische uitstraling van toen, maar 

we willen wel de gevel- en muurbescherming van vandaag. 

Zo ontstond kaleien: een oude schildertechniek waarbij een dunne kalk-

pleisterlaag met een borstel op de muren en gevels wordt aangebracht. 

Typisch is dat de onderlaag zichtbaar blijft, maar verdoezeld wordt. Zo kun 

je bakstenen, voegen en andere elementen wel blijven zien, maar worden 

ze overdekt en verfraaid. De gekaleide gevels van vandaag zijn beschermd 

tegen alle weersomstandigheden. 

Caparol ontwikkelde niet alleen kaleiverf, maar heuse kaleisystemen die 

garant staan voor een wondermooi esthetisch resultaat, gecombineerd met 

hoogstaande gevelbescherming.

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.

Kaleien, een oude  
verftechniek naar 

hedendaagse normen
Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

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

Vakmanschap



The Performer Mineral zorgt voor een 
typische traditionele uitstraling met 
uitzonderlijke bescherming volgens de 
huidige normen en wordt daarom ook 
voor particuliere eigendommen gebruikt. 
Vakkundige applicatie door vakmensen  
is echter een must.

Voorbehandeling

Structuurlaag

CapaGrund Universal

OPBOUW SYSTEEM

Onbehandelde bakstenen ondergrond

- DisboXAN 485 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig

- DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm  

   aangelengd met DisboCRET 760 Baudispersion

- Sylitol® Finish 130  verdund met Sylitol® RapidGrund 111   

    of CapaGrund Universal & ThermoSan NQG

KENMERKEN

- structuur: zeer vullend        

- levensduur: zeer lang           

- dampopen: hoog                   

- kleurbereik ThermoSan NQG: zeer groot       

- kleurbereik Sylitol: groot               

- applicatie: vrij technisch

Afwerksysteem optie 1

Afwerksysteem optie 2

DisboXAN 485  
Imprägnierung, 

 lösungsmittelhaltig

DisboCRET 505  
PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm

DisboCRET 760  
Baudispersion

Sylitol® RapidGrund 111Sylitol® Finish 130

ThermoSan NQG

THE PERFORMER MINERAL

verdund met

aangelengd met



THE PERFORMER UNIVERSAL

The Performer Universal zorgt net als The Performer Mineral voor een 
typische traditionele uitstraling met uitzonderlijke bescherming volgens de 
huidige normen, maar met het voordeel dat deze ook op reeds behandelde 
oppervlakken kan gebruikt worden als deze het toelaten. Dit systeem wordt 
daarom ook veelvuldig gebruikt voor particuliere eigendommen. Vakkundige 
applicatie door vakmensen is echter een must.

OPBOUW SYSTEEM

Op onbehandelde bakstenen ondergrond of voorzien 
van een nog goed hechtende niet-elastische matte 
gevelverf.

- ArmaReno 700 

- Sylitol® Finish 130 verdund met Sylitol® RapidGrund 111  

   of CapaGrund Universal & ThermoSan NQG

KENMERKEN

- structuur: zeer vullend        

- levensduur: zeer lang           

- dampopen: gemiddeld                  

- kleurbereik ThermoSan NQG: zeer groot       

- kleurbereik Sylitol: groot               

- applicatie: vrij technisch

ArmaReno 700

Structuurlaag

Afwerksysteem optie 1

Sylitol® RapidGrund 111

Sylitol® Finish 130

Afwerksysteem optie 2

CapaGrund Universal

ThermoSan NQG

verdund met



THE ALLROUNDER MINERAL

Als de gevel absoluut dampopen moet zijn, is dit de beste keuze. Voorwaarde is wel dat op een 
onbehandelde bakstenen ondergrond gewerkt wordt. Deze productklasse maakt gebruik van 
silicaatverftechnologie. De uiteindelijke structuur is lichter, met een mat en mineraal uitzicht.

Sylitol® RapidGrund 111 Sylitol® Finish 130

Voorbehandeling  
op onbehandelde ondergrond

Voorbehandeling  
op behandelde ondergrond

Tussenlaag Afwerklaag

OPBOUW SYSTEEM

Op onbehandelde bakstenen ondergrond:
- Sylitol RapidGrund 111

Op behandelde bakstenen ondergrond:
- CapaGrund Universal

- Universal Compact

- Sylitol® Finish 130

KENMERKEN

- structuur:  vullend        

- levensduur: lang           

- dampopen: hoog                   

- kleurbereik: groot                    

- applicatie: gemakkelijk

Universal Compact

CapaGrund Universal



THE ALLROUNDER UNIVERSAL

Voorbehandeling Tussenlaag Afwerklaag
Een kaleisysteem voor moderne 
siliconenharsverf, maar toch met dat 
kenmerkende kalei-effect. Iets lichter 
van structuur dan “The Performer” en 
daardoor ruimer toepasbaar. Maar wel 
met dezelfde degelijke, betrouwbare 
en moderne bescherming volgens onze 
hedendaagse producttechnieken. Kan in 
haast alle kleuren afgewerkt worden. 

OPBOUW SYSTEEM

Op onbehandelde bakstenen 
ondergrond of voorzien van een nog 
goed hechtende niet-elastische matte 
gevelverf
- CapaGrund Universal
- Universal Compact
- ThermoSan NQG

KENMERKEN

- structuur:  licht vullend        

- levensduur: lang           

- dampopen: hoog                   

- kleurbereik: zeer groot        

- applicatie: gemakkelijk

CapaGrund Universal Universal Compact ThermoSan NQG



THE EASY ONE

FibroSil

Structuurlaag

Muresko

Afwerklaag

Niet alleen decoratief en efficiënt, maar ook eenvoudig aan te brengen. De licht 
vullende structuurlaag werkt tegelijk ook scheuroverbruggend en neutraliseert kleinere 
barstjes. De afwerking gebeurt met muurverf uit het Caparol-gamma “Muresko” voor 
een mat effect en bovendien actief tegen atmosferische vervuiling. In vele kleuren 
beschikbaar met behulp van ons kleurenmengsysteem “ColorExpress”. 

OPBOUW SYSTEEM

Onbehandelde/behandelde 
ondergrond

- FibroSil 

- Muresko

KENMERKEN

- structuur:  licht vullend        

- levensduur: lang           

- dampopen: gemiddeld                   

- kleurbereik: zeer groot 

- applicatie: zeer gemakkelijk



THE ORIGINAL

Terug naar de roots van het kaleien.  
The Original bevat kalkproducten, net zoals 
vroeger, aangevuld met moderne additieven 
voor een hoog gebruiksgemak en een 
bijzonder lange levensduur. Vooral geschikt 
voor onbehandelde ondergronden of voor 
de renovatie van al eerder met kalkverf 
behandelde gevels. 

Voor de eindafwerking en de uiteindelijke 
kleur is ons gamma “Histolith” de beste 
keuze. Deze verf werd speciaal ontwikkeld 
voor historische gebouwen (onder andere 
voor de authentieke look) en is bijzonder 
weerbestendig en duurzaam. Anorganische 
minerale kleurpigmenten samen met 
kaliwaterglas vormen een combinatie van 
topkwaliteit.

Histolith Kalkschlämme

Structuurlaag

Histolith Fassadenkalk

Afwerklaag

OPBOUW SYSTEEM

Onbehandelde bakstenen ondergrond / renovatie  
van reeds met kalkverfproducten behandelde gevels

- Histolith Kalkschlämme
- Histolith Fassadenkalk

KENMERKEN

- structuur:  licht vullend        

- levensduur: gemiddeld         

- dampopen: zeer hoog                  

- kleurbereik: af fabriek 

- applicatie: gemakkelijk



TOEPASSINGSOVERZICHT

BAKSTENEN 
MAÇONNERIE DE BRIQUES
onbehandeld / non traité

BAKSTENEN 
MAÇONNERIE DE BRIQUES

behandeld / traité

MET KALKVERF BEHANDELDE GEVELS

TRAITÉES AVEC DES PEINTURES  
À BASE DE CHAUX

SYSTEEM / SYSTÈME

               The Performer Mineral

               The Performer Universal

               The Allrounder Universal

              The Allrounder Mineral

              The Easy One

              The Original               The Original

The Performer  
Mineral

The Performer 
Universal

The Allrounder 
Mineral

The Allrounder 
Universal

The Easy One The Original

STRUCTUUR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LEVENSDUUR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DAMPOPEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KLEURBEREIK
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

APPLICATIE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OVERZICHTSTABEL

Sylitol® Finish 130 Sylitol® Finish 130

ThermoSan NQG ThermoSan NQG





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

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be

004/05/21NL

Verf & Gevelisolatie


