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Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Een beetje schuren, wat verf erover en prompt heb 

je een mooi resultaat. 

Als vakman denkt u echter ook op de lange termijn. 

Wat als die lakverf na enige tijd begint af te bladderen, of te verkleuren? Wat als ze 

haar beschermende functie niet meer vervult en als zelfs de ondergrond door zon 

of weersomstandigheden aangetast wordt? Of als het matte of blinkende effect na 

enige tijd verdwijnt en reinigen een hele opgave wordt? 

De vraag stellen is het antwoord geven: het komt op de kwaliteit van de verf aan. 

Daarom heeft Caparol ook zoveel verschillende producten en productseries. Voor 

elke ondergrond, voor elke functie, voor binnen en voor buiten, voor elk gebruik en 

voor alle andere denkbare omstandigheden hebben we wel een specifieke invulling. 

Zodat verfwerk lang mooi en degelijk blijft en bovendien zijn beschermende en 

bewarende functie ten volle behoudt. 

Kies daarom niet zomaar een gewone lakverf, maar lakverf van Caparol. Caparol 

maakt en verkoopt niet alleen, maar is uw vakbekwame partner die door zijn 

leidende voortrekkersrol in de sector uw marktpositie een duwtje in de rug geeft.

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.

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

Mag het iets meer zijn? 
Geen gewone lak,  
maar lak van Caparol!

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.

Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

Vakmanschap

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. 



PRIMERS Watergedragen

Kleur is een moeilijke materie. Ook wie zich bewust is van de beschermende 
functie van verf, hecht waarde aan het uitzicht en dus aan de kleur. 

Kiezen is echter niet gemakkelijk. Wat is er in de mode? Wat past bij elkaar? 
Welke kleur hoort bij welke stijl? Hoe moet ik mijn klant adviseren? Hoe maak 
ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe vermijd ik teleurstellingen? 

Vragen genoeg, maar Caparol biedt ook daar een antwoord op. Dankzij 
volgende hulpmiddelen wordt kleuren kiezen gemakkelijker.

Deze kleurenwaaier van Caparol 
is samengesteld  uit zowel veel-
gebruikte, traditionele, als actuele 
kleuren. Voor deze waaier werd een 
praktische selectie van  101 kleuren 
gemaakt, waarbij rekening is ge-
houden met regelmatig toegepaste 
kleuren en actuele trends in de mo-
derne architectuur.
De Lackchamp bevat deels kleuren 
die uit  het Caparol kleursysteem 3D 
System Plus  afkomstig zijn en deels 
zijn nieuwe kleuren  ontwikkeld, die 
ook volgens het LCH-systeem geco-
deerd zijn.

Kleurenwaaier 
LackChamp

natuurlijke en tijdloze kleuren 
voor lakverven

Als u dan uw keuze gemaakt heeft, 
wilt u de nodige producten ook graag 
snel hebben, in de kleur en de uitvoe-
ring die u samen met uw klant heeft 
geselecteerd. 

De meest gangbare kleuren zijn 
meestal wel op voorraad, maar dat 
betekent niet dat u lang moet wach-
ten als u eens een bijzondere wens 
heeft. Ons systeem ColorExpress 
maakt in een mum van tijd de kleur 
die u wilt. Daarvoor gebruiken we 
bestaande kleurrecepten, maar in-
dien nodig werken we ook nieuwe 
recepten uit. Snel en betrouwbaar. In 
de kleur die u wilt.

Snel betekent niet minder goed. Co-
lorExpress stelt alleen maar produc-
ten samen die voldoen aan de hoge 
eisen die Caparol stelt op vlak van 
kleurvastheid en duurzaamheid.

Caparol colorworldSpectrum 5 is het softwareprogram-
ma van Caparol, dat fotorealistische 
visualisatie van kleuren en materia-
len mogelijk maakt. U maakt gewoon 
een foto van de gevel die geverfd 
moet worden en met behulp van 
dit programma vult u de gewenste 
kleuren van deuren, ramen en van de 
gevel zelf aan. Dit programma kan u 
downloaden maar ook online of als 
app gebruiken. Zo wordt het eind- 
resultaat al zichtbaar vóór u ook maar 
een verfborstel hebt aangeraakt! 
Uw klanten zien op voorhand of ze 
de juiste keuzes hebben gemaakt. 
 Ideaal toch?

Caparol Spectrum
om het resultaat vooraf al  

in te schatten

Caparol colorworld

Vullende hechtbrug op oude verf- 
en laklagen en maatvast houtwerk 
voorafgaand aan afwerkingen met 
Capacryl- en Capalac-producten.

Capacryl Aqua PU Primer

- in water geëmulgeerd
- zeer goede hechting
- roestwerend
- milieusparend
- 1 l & 2,5 l

Capalac Aqua Multiprimer

Met water te verdunnen grondverf voor 
binnen en buiten, roestwerend op ijzer 

en staal, isoleert in water oplosbare 
bestanddelen van hout.

- met water te verdunnen
- droogt snel
- goede hechting
- uitstekende dekking
- goede vulling
- goed te schuren
- eenvoudig te verwerken
- reukarm
- geschikt voor  
 kinderspeelgoed
- 0,5 l, 1 l, 5 l & 10 l

Capacryl Aqua UniPrimer

Universele hechtlaag  
voor toepassing  

binnen en buiten.

- met water te verdunnen
- droogt snel
- super goed hechtend
- waterdampdoorlatend
- goed te schuren
- reukarm
- milieusparend
- geschikt voor  
 kinderspeelgoed
- 1 l, 2,5 l & 10 l

Ook toe te passen op voorbewerkt staal, geplamuurde en geschuurde oppervlakken.

Wegens unieke samenstelling is de 
Capalac Aqua Multiprimer enkel 

verkrijgbaar in het wit en niet 
aankleurbaar via ColorExpres.



PRIMERS Oplosmiddelhoudend

Capalac AllGrund

Sneldrogende en uitzonderlijk goed 
hechtende, aromaatvrije hechtprimer 

voor buiten.

- droogt snel
- goede hechting
- corrosiewerend
- universeel te overschilderen
- goed bestand tegen weersinvloeden
- 0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l

Na 3 uur over te schilderen (lichte 
kleuren) en na 6 uur (donkere kleuren) 
met alle Capalac-producten.



Acrylaat-polyurethaanlak voor 
oppervlakken die veel belast worden. 

Binnen en buiten toe te passen.  
Twee componenten (2K).

Microporeuze houtlak voor buiten. Ideaal 
voor nieuwbouw- & renovatiewerken.  

Voor maatvast en beperkt maatvast 
houtwerk buiten. 

LAKKEN Watergedragen

Capacryl Aqua 2K PU Satin Capacryl Aqua VENTI

- blokvast
- zeer goed kras- en stootvast
- reukarm
- bestand tegen weersinvloeden 
- bijzonder goed te reinigen
- goed bestand tegen chemicaliën
- bestand tegen desinfecteermiddelen
- bestand tegen handvetten
- 0,7 l incl. verharder

- droogt snel
- uitstekende dekking zelfs op de hoeken
- vochtregulerend
- microporeus
- primer & afwerking
- uitstekende weerbestendigheid
- 1 l & 2,5 l

Polyurethaan-acryl-bouwlak voor 
professionele tussen- en eindlagen binnen 
op gegrondeerde houten bouwdelen en op 

gegrondeerd metaal en harde pvc. 

Capacryl Aqua PU Mat

- met water te verdunnen
- blokvast
- eenvoudig te verwerken
- reukarm
- geschikt voor kinderspeelgoed
- bestand tegen huishoudelijke   
 reinigingsmiddelen
- 1 l, 2,5 l & 10 l

Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-
acrylaatlak voor kras- en stootvaste laklagen, binnen.

Capacryl Aqua PU Gloss en Satin vloeien goed en dekken 
uitstekend. Geschikt als afwerking op maatvast houtwerk, pvc 

en roestwerend behandeld staal.

Capacryl Aqua PU Satin/Gloss

 - met water te verdunnen
- blokvast
- zeer goed kras- en stootvast
- eenvoudig te verwerken
- reukarm
- geschikt voor kinderspeelgoed 
- bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
- bestand tegen desinfecteermiddelen
- 0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l



 

- oplosmiddel vrij van aromaten
- dekt en vloeit goed
- uitstekende kop- en kantendekking
- vochtregulerend
- zeer goed kleur- en lichtecht
- satin: 0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l
- gloss: 1 l & 2,5 l

 

- oplosmiddel vrij van aromaten
- dekt en vloeit goed
- goede kantendekking
- zeer goed kleur- en glansstabiel
- eenvoudig te verwerken
- 0,5 l, 1 l & 2,5 l

Capalac TriSystem Satin/GlossCapalac TriMaXX Satin/Gloss

Vochtregulerende systeemverf, 
zijdeglanzend & hoogglanzend, met hoge 

prestaties voor maatvast en beperkt 
maatvast houtwerk buiten. 

Zijdeglanzende & hoogglanzende lakverf voor duurzaam 
schilderwerk binnen en buiten op basis van een gesiliconiseerde 
alkydhars en acrylaat. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld 

hout zoals ramen, deuren, kozijnen.

LAKKEN Oplosmiddelhoudend

- hecht bijzonder goed
- dekt zéér goed
- goede kantendekking
- vrij van aromaten
- als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen  
 (één-pot-systeem)
-  reukarm
- lange levensduur en bijzonder weervast
- hoog vastestofgehalte en droge laagdikte
- 1 l & 2,5 l

Capalac TriMaXX FerroCoat/EG

Oplosmiddelhoudende high-solidlak voor 
metalen oppervlakken. Als grond-, tussen- 

en afwerklaag toe te passen op staal en 
verzinkt staal. Bevat corrossiewerende 

eigenschappen. 

METAALLAK Oplosmiddelhoudend



- met water te verdunnen
- droogt snel
- super goed hechtend
- goed te schuren
- reukarm
- niet milieubelastend
- 2,5 l

Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Universele hechtlaag in NAST-kwaliteit
 voor toepassingen binnen.

Capacryl Spray-TEC Primer

Verspuitbare grondverf onder Capacryl 
Spray-TEC Satin

- met water te verdunnen
- dekt zeer goed
- blokvast
- zeer goed kras- en stoovast
- bestand tegen huishoudelijke   
 reinigingsmiddelen
- ongevoelig voor handvetten  
 en vuil (ADS)
- 2,5 l & 5 l 

Hoogwaardige,  verspuitbare kras- en 
stootvaste polyurethaan-acrylaatlak 

voor binnen en buiten

Capacryl Spray-TEC Satin

- met water te verdunnen
- droogt snel
- dekt zeer goed
- goed vullend
- goed te schuren
- nevelarm verspuitbaar
- 5 l

VERSPUITBARE LAKKEN Spray-TEC - Airmix

- met water te verdunnen
- dekt zeer goed
- goed vullend
- blokvast
- zeer goed kras- en stootvast
- nevelarm verspuitbaar
- bestand tegen huishoudelijke  
 reinigingsmiddelen
- bestand tegen handvetten en vuil (ADS)
- 2,5 l

Capacryl Aqua PU Mat / Satin NAST

Gebruiksklare, eenvoudig te verspuiten en 
sneldrogende lakverf voor binnen met een hoog 
laagdiktebereik. Ontwikkeld volgens ADS (Anti 

Dirt System) en daardoor vrijwel ongevoelig voor 
handvetten en vuil.

Spray-TEC is een spuittechniek speciaal ontwikkeld voor 
laagdiktes tot 500µ met hogedrukspuitsysteem met 
luchtondersteuning.

NAST is een NevelArme SpuitTechniek speciaal 
ontwikkeld voor verwerking met lage druk 
spuitsysteem in combinatie met het NAST-pistool.

VERSPUITBARE LAKKEN NAST



TOEPASSINGSOVERZICHT

SUPPORT MÉTAL INTÉRIEUR MÉTAL EXTÉRIEUR SYNTHÉTIQUE INTÉREIUR SYNTHÉTIQUE EXTÉRIEUR

COUCHES PRIMAIRES

en phase aquesuse                Capalac Aqua Multiprimer                Capacryl Aqua UniPrimer

               Capacryl Aqua FerroCoat

solvanté                Capalac AllGrund

               TriMaXX FerroCoat

FINITIONS

en phase aquesuse                Capacryl Aqua PU Mat /  
               Satin / Satin Blanc / Gloss

               Capacryl Aqua FerroCoat
               Capacryl Aqua PU Mat /  
               Satin / Satin Blanc / Gloss

               Capacryl Aqua FerroCoat

solvanté                TriMaXX Satin/Gloss

               TriMaXX FerroCoat

SUPPORT ESSENCE DE BOIS
 BOIS INTÉRIEUR  BOIS EXTÉRIEUR

 non traité traité non traité  traité

COUCHES PRIMAIRES

en phase aquesuse Résineux                Capacryl Aqua PU Primer                Capacryl Aqua PU Primer

               Capacryl Aqua UniPrimer

               Capacryl Aqua VENTI

Feuillus/ 
bois tropicaux

               Capacryl Aqua PU Primer                Capacryl Aqua UniPrimer                Capacryl Aqua PU Primer                Capacryl Aqua UniPrimer

               Capalac
               Aqua Multiprimer

               Capalac
               Aqua Multiprimer

               Capacryl Aqua VENTI

solvanté Résineux/feuillus/
bois tropicaux

               Capalac AllGrund                Capalac AllGrund

               Capalac AllGrund

               TriSystem Satin/Gloss

FINITIONS

en phase aquesuse Résineux/feuillus/
bois tropicaux

               Capacryl Aqua PU Mat / Satin / Satin Blanc / Gloss

               Capacryl Aqua 2K PU Satin

               Capacryl Aqua VENTI

solvanté Résineux/feuillus/
bois tropicaux

               TriMaXX Satin/Gloss                 TriSystem Satin/Gloss



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