PREMIUM

BINNENMUURVERVEN VAN DE BESTE KWALITEIT

Leefruimtes bouwen, vormgeven, renoveren, beschermen en
saneren - Caparol biedt voor elk project, voor elke vraag het
juiste product. Meer nog: wij zijn niet alleen een betrouwbare
handelspartner, maar ook de beste vriend van de vakman.

Innovatieve producten
dankzij ons eigen research- & testinstituut.

Betrouwbare ondersteuning

via een netwerk van erkende dealers & technische experts.

Pionier in ecologische verven
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Caparol Premium
HET BEWIJS DAT CAPAROL INNOVEERT
De vernieuwde binnenmuurverven van het premium gamma
zijn nog beter afgestemd op uw gebruiksgemak. Ze zijn
de technisch meest ontwikkelde producten op vlak van
afwerking, dekkracht, reiniging en respect voor het milieu.

Langere open tijd
Hogere dekkracht
Betere vloei
Goed reinigbaar

Premium Primer
Matte, licht isolerende primer voor muren en
plafonds binnen.
•

Met water te verdunnen

•

Bevordert de hechting

•

Dekt uitstekend

•

Reukarm

•

Gepigmenteerd

•

Eenvoudig te verwerken

•

Lange “open tijd”

Verkrijgbaar in:
1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

Te gebruiken op behandelde
of onbehandelde gebruikelijke
ondergronden zoals pleister,
beton, metselwerk, gipspleister,
gipsbouwplaat of niet zuigende
minerale en organische oude
verflagen.

Premium Mat
Matte binnenmuurverf
•

Met water te verdunnen

•

Milieusparend en reukarm

•

Hoge dekkracht

•

Vergeelt niet

•

Bestand tegen desinfecterende middelen

•

Goed reinigbaar

•

Lange “open tijd”

•

Aanzetvrij

Verkrijgbaar in:
1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

Bijzonder geschikt voor afwerkingen,
waaraan hoge eisen worden gesteld
ten aanzien van de belastbaarheid
en de reinigbaarheid.

Premium Ultra
Zijdematte binnenmuurverf
•

Met water te verdunnen

•

Goede lichtreflectie in zwak verlichte ruimten

•

Milieusparend en reukarm

•

Hoge dekkracht

•

Vergeelt niet

•

Bestand tegen desinfecterende middelen

•

Goed reinigbaar

•

Lange “open tijd”

•

Aanzetvrij

Verkrijgbaar in:
1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

Bijzonder geschikt voor afwerkingen,
waaraan hoge eisen worden gesteld
ten aanzien van de belastbaarheid.
Bijzonder goed geschikt voor zwak
verlichte gangen, trappenhuizen,
garages, opslag- en bedrijfsruimten.

PremiumClean
Extreem goed te reinigen, zonder opglanzen,
matte binnenmuurverf voor oppervlakken die
zwaar belast worden.
Bij hoge hygiënische eisen
Tot voor kort was het alleen met glanzende of zijdeglanzende
muurverven mogelijk om een duurzame én eenvoudig
te reinigen wand te realiseren. Caparol PremiumClean is
sinds een aantal jaren de eerste matte muurverf die zulke
eigenschappen wél heeft. De verf is bestand tegen alle
kleurloze desinfecterings- en reinigingsmiddelen die met
water verdunbaar zijn.

Als het echt
proper moet zijn!
Verkrijgbaar in:
2,5L, 10L

PremiumColor
Extreem goed te reinigen binnenmuurverf in
donkere en intensieve kleuren, voor een mooi
mat oppervlak met een briljant uiterlijk.
PremiumColor - voor intensieve kleuren
Waar voorheen een zijdeglanzende, bindmiddelrijke muurverf
toegepast moest worden om het zogenaamde schrijfeffect
en de pigment afgifte te vermijden, kan er nu ook voor een
matte afwerking gekozen worden. Niet alleen de hogere
belastbaarheid, ook de hogere kleurintensiteit en de fraaie
matte uitstraling maken PremiumColor tot een absoluut
topproduct.

Donkere en
intensieve kleuren.
Verkrijgbaar in:
2,5L, 5L, 10L

CAPAROL COLORWORLD
Professioneel schilderen is een vak apart, net zoals het kiezen van de juiste kleuren voor
veeleisende klanten. Het begint vaak met zoeken naar inspiratie, naar nieuwe ideeën. Daarna
inventariseer je de opties en effecten die met behulp van kleuren en kleurharmonieën mogelijk
zijn. Caparol deelt daarom graag zijn kennis van kleur met zijn partners.

Kleurenwaaier 3D System PLUS, Ruim 1300
kleuren voor vele toepassingen.
Het Caparol 3D System PLUS werd voor toepassing in de
praktijk op wetenschappelijke grondslagen ontwikkeld. Het
kleurenpalet introduceert 14 nieuwe kleurgroepen die in
optisch vergelijkbare kleurschakeringen afgebeeld zijn. Het
Caparol 3D-System PLUS richt zich op architecten, ontwerpers,
schilders, verwerkers en de handel die in de breedste zin op
het gebied van verf en kleur actief zijn.

Caparol SPECTRUM, software
voor fotorealistische kleur- en
materiaalvisualisering.
Het centrale onderdeel van de SPECTRUM-wereld is de
innovatieve visualiseringssoftware SPECTRUM 5. Met dit
kleurprogramma creëert u op maat gemaakte kleurontwerpen
op basis van uw eigen foto’s met behulp van kleuren, wand- en
vloerafwerkingen, stoffen en andere materialen. Ontwerpen
kunnen opgeslagen, afgedrukt en gepresenteerd worden. Een
online databank biedt u gratis updates en uitbreidingen van de
kleur- en materiaalcollecties.

ColorExpress is de merknaam van de kleurentechnologie van Caparol. De ColorExpressmachines in België
beschikken over een zeer uitgebreide database met kleurrecepten van vrijwel alle gangbare kleuren. Wanneer
ondanks het ruime aanbod toch een kleurrecept ontbreekt, zijn onze kleurenspecialisten in staat om à la
minute het gewenste recept te ontwikkelen.
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