Verf & Gevelisolatie

www.caparol.be

BINNENMUURVERVEN

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

Passie

Ook onze leefomgeving ligt ons
nauw aan het hart. Duurzaamheid
en milieuvriendelijkheid zijn voor
ons vanzelfsprekend en vormen een
garantie op ons voortbestaan. Reukarme binnenmuurverf en conserveringsmiddelvrije 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 1970
ook al actief op de Belgische markt.

Uw sterke partner
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.

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

CAPAROL STUDIO

Learn • Experience • Inspire

Caparol Studio
Learn • Experience • Inspire
Een schitterende showroom en opleidingscentrum waar professionele
schilders, aannemers, verwerkers,
architecten, studenten en groothandelaars kunnen kennismaken met
onze producten en systemen. Tal van
cursussen staan op het programma
afgestemd op de noden van onze
klanten.

Verschil moet
er zijn
Verven is niet zomaar verven. Elke ondergrond is weer anders. Omwille
van het materiaal zelf, maar ook door de omstandigheden. Verven in
een ziekenhuis of een bejaardenhuis is wel wat anders dan verven in een
kantoor of een woonkamer. Telkens weer zijn er andere eisen.
Een beperkt productgamma is geen optie. Elk probleem vraagt zijn eigen
oplossing. Caparol zorgt er daarom voor dat er verschil is. Voor elk gebouw,
elke kamer en elke ruimte hebben we een specifiek product of een specifieke
toepassing. Al onze verfproducten hebben hun eigen samenstelling en
eigenschappen.
Onze binnenmuurverf is daarom geschikt voor woningen, ziekenhuizen,
scholen en tal van andere openbare ruimtes.
Onze binnenmuurverf maakt het verschil!

Caparol colorworld
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.

Caparol Spectrum
om het resultaat vooraf al
in te schatten

De kleurenwaaier
3D-System PLUS en
Authentic
kleuren voor
vele toepassingen
Zoekt u één specifieke kleur dan
is onze kleurenwaaier 3D-System
PLUS de meest uitgebreide in zijn
soort. Ruim 1300 kleuren opgesplitst
in 14 overzichtelijke kleurgroepen
maken kleur kiezen kinderspel. De
kleurenwaaier Authentic is hier een
mooi afgeleide van. Dé tool voor iedereen die graag de laatste trends op
vlak van binnenhuisinrichting volgt.
84 evenwichtige kleursoorten onderverdeeld in felle kleuren, pastelkleuren, neutrale en witte tinten. De
collectie toont een waaier aan mogelijkheden en helpt bij het kiezen van
een sfeer die het best past.

Spectrum 5 is het softwareprogramma van Caparol, dat fotorealistische
visualisatie van kleuren en materialen
mogelijk maakt. U maakt gewoon een
foto van de gevel of binnenruimte 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 eindresultaat 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 colorworld
Als u dan uw keuze gemaakt heeft,
wilt u de nodige producten ook graag
snel hebben, in de kleur en de uitvoering 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 wachten 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 indien nodig werken we ook nieuwe
recepten uit. Snel en betrouwbaar. In
de kleur die u wilt.
Snel betekent niet minder goed. ColorExpress stelt alleen maar producten samen die voldoen aan de hoge
eisen die Caparol stelt op vlak van
kleurvastheid en duurzaamheid.

PRIMERS

Transparant

CapaTex Fix

CapaTex Fix THIX

Met water te verdunnen, geconcentreerd
en transparant voorstrijkmiddel
voor binnen en buiten.

Met water te verdunnen
voorstrijkmiddel, ook met de roller
te verwerken. Binnen en buiten
toe te passen.

-

watergedragen
geconcentreerd
oplosmiddelvrij
reukarm
hoog rendement
2,5 l & 10 l

-

watergedragen
ook met de roller te verwerken
reukarm
dringt diep in de ondergrond
eenvoudig te verwerken
verstevigt de ondergrond
2,5 l & 10 l

PRIMERS

Dekkend

CapaPrim Decor

CapaTex Primer

Premium Primer

Wit gepigmenteerd, licht isolerend
voorstrijkmiddel en hechtprimer
voor gladde en/of matig zuigende
oppervlakken, binnen.

Wit gepigmenteerd, met water te
verdunnen voorstrijkmiddel en
hechtprimer voor gladde en/of matig
zuigende oppervlakken, binnen.
Beschikt over het Europese
milieukeurmerk EU Ecolabel: 012/10

Matte, licht isolerende primer voor
muren en plafonds binnen.

-

met water te verdunnen
minimale emissie en oplosmiddelvrij
bevordert de hechting
dekt uitstekend
klasse 2 conform DIN EN 13 300
reukarm
gepigmenteerd
licht isolerend
eenvoudig te verwerken
licht tixotroop
lange “opentijd”
waterdampdoorlatend
1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
goede vloeiing, weinig structuur
bevordert de hechting
dekt uitstekend
in diverse kleuren te leveren
reukarm
lange “opentijd”
waterdampdoorlatend
5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
bevordert de hechting
dekt uitstekend
reukarm
gepigmenteerd
licht isolerend
eenvoudig te verwerken
lange “opentijd”
1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

PREMIUM VERVEN
De technisch meest ontwikkelde producten op
het vlak van afwerking, dekkracht, reiniging en
respect voor het milieu.

Als het echt proper moet zijn!
Caparol PremiumClean, een verf die uitermate geschikt is op muren en
plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte
oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen. PremiumClean is bestand
tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen en daardoor ook zeer
geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, rusthuizen, ziekenhuizen,
openbare ruimten, hotels, scholen, kinderdagverblijven en horeca.

PremiumClean
Zeer goed reinigbare, matte
binnenmuurverf voor oppervlakken die
zwaar worden belast.

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
ongevoelig voor vuilaanhechting
water- en vetafstotend
bevat keramische vulstoffen
zeer goed te reinigen
eenvoudig te verwerken
waterdampdoorlatend
bestand tegen met water verdunde
desinfecteer- en huishoudreinigingsmiddelen
- 2,5 l & 10 l

Premium Mat

Premium Ultra

PremiumColor

Matte, heel goed reinigbare muurverf
voor binnen.

Zijdematte, goed reinigbare muurverf
voor binnen.

Binnenmuurverf in heldere en
intensieve kleuren,
goed reinigbaar.

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
minimale emissie
natte slijtage klasse 1
conform DIN EN 13 300
dekking klasse 1
conform DIN EN 13 300
zeer goed hechtend
vergeelt niet
structuurbehoudend
bestand tegen met water verdunde
desinfecteermiddelen
gemakkelijk te verwerken
1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
minimale emissie
natte slijtage klasse 1
conform DIN EN 13 300
dekking klasse 1
conform DIN EN 13 300
waterdampdoorlatend
Sd -V2 conform DIN EN 1062 < 0,15 m
zeer goed hechtend
vergeelt niet
structuurbehoudend
bestand tegen met water verdunde
desinfecteermiddelen
gemakkelijk te verwerken
1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
zeer goed bij te werken
minimale emissie en
oplosmiddelvrij
voorkomt het zgn. schrijfeffect
geeft intensieve, briljante kleuren
gemakkelijk te verwerken
bestand tegen in water verdunde
desinfecteer- en reinigingsmiddelen
2.5 l, 5 l & 10 l

EXCELLENT VERVEN
Producten met superieure kwaliteit, uitstekende dekkracht,
voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

CapaTex Plafond

CapaTex Decor

CapaTex Mat

Matte, reflectievrije plafondverf.
Aanzetvrij te verwerken.

Matte muurverf voor zwaar belaste
ondergronden binnen.

Multifunctionele muurverf voor
binnen- en beschermd
buitenschilderwerk. Beschikt over
het Europese milieukeurmerk
EU Ecolabel: 012/10

- met water te verdunnen
- reukarm
- natte slijtage klasse 2
conform DIN EN 13 300
- dekking klasse 1
conform DIN EN 13 300
- vergeelt niet
- gemakkelijk en zonder aanzetten
te verwerken
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

- met water te verdunnen
- minimale emissie en
oplosmiddelvrij
- dekking klasse 2
conform DIN EN 13 300
- reukarm
- hoge witheidsgraad
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- natte slijtage klasse 2
conform DIN EN 13 300
- 1.25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

-

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
minimale emissie, oplosmiddelvrij
bestand tegen met water
verdunde, kleurloze
desinfecteermiddelen
gemakkelijk en vlot te verwerken
vergeelt niet
1,25 l , 5 l & 10 l
10 l ook beschikbaar in RAL 9010

CapaTex Mat S1+

CapaTex Soft

CapaTex Satin

Extreem matte, goed reinigbare
binnenmuurverf. Ongevoelig voor
strijklicht en vrijwel onzichtbaar
bij te werken. Schrobvast klasse 1
en dekking klasse 1.

Zijdematte goed reinigbare latexverf
oplosmiddel- en weekmakervrij.

Zijdeglanzende, goed reinigbare
latexmuurverf voor binnen.

- dekt meestal in 1 laag
- bestand tegenkleurloze
desinfecteermiddelen
- goed bij te werken
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- getest op schadelijke stoffen
(TÜV-cerificaat)
- goed reinigbaar, ook bij donkere kleuren
- vrijwel ongevoelig voor het zgn.
“schrijfeffect”
- 1.25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
oplosmiddel- en weekmakervrij
reukarm
hoge witheidsgraad
zeer reinigbaar, bestand
tegen gebruikelijke, met water 		
verdunde reinigingsmiddelen
- eenvoudig te verwerken
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

-

met water te verdunnen
reukarm
oplosmiddel- en weekmakervrij
waterdampdoorlatend Sd < 0,3m
zeer goed reinigbaar
bestand tegen gebruikelijke,
met water verdunde
reinigingsmiddelen
- zeer gemakkelijk te verwerken
- 2.5 l, 5 l & 10 l

Indeko-plus

CapaSilan

Superdekkende muurverf, minimale emissie en
oplosmiddel- en conserveringsmiddelvrij, voor binnen.
Extreem rendabel en economisch.

Muur- en plafondverf op basis van
siliconenhars voor
oppervlakken met strijklicht binnen.

-

met water te verdunnen
milieusparend
reukarm
hecht goed
waterdampdoorlatend Sd < 0,1 m
enigszins vullend, vergeelt niet
hoge witheidsgraad
gemakkelijk te verwerken
1,25 l, 2,5 l , 5 l, & 10 l
10 l ook beschikbaar in RAL 9010

- met water te verdunnen
- minimale emissie en
oplosmiddelvrij
- lange ‘open tijd’, daardoor op
grote vlakken zonder aanzetten
te verwerken.
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend Sd < 0,1 m
- 2,5 l & 10 l

SICLICAATVERVEN
Producten voor het behandelen en renoveren van oude silicaat- &
kalkschilderwerken (oude gebouwen, kerken, boerderijen, …)

CapaSil Primer

Sylitol® RapidGrund 111

Sylitol Bio Interior

Hechtprimer onder dispersieen silicaatmuurverf voor binnen.
Oplosmiddelvrij.

Mineraal, diep indringend
voorstrijkmiddel geoptimaliseerd om
met de rol te verwerken.

Hoogwaardige, oplosmiddelvrije
muurverf op basis van silicaat
voor binnen. Geschikt voor toepassing in
ruimten met allergie-patiënten.

- met water te verdunnen
- minimale emissie, oplosmiddel- en
weekmakervrij
- gemakkelijk te verwerken
- milieuvriendelijk
- reukarm
- waterdampdoorlatend
- Sd-waarde 0,03 m (bij kleur kunnen
de technische eigenschappen iets
afwijken)
- goede hechting op de ondergrond
- dekt goed
- als grondlaag onder dispersiesilicaatverf
- 2,5 l, 5 l & 10 l

-

verstevigend en verkiezelend
verwerking met de rol zonder spatten
zuivere en zekere verwerking
bij verwerking met borstel 1 op 1
verdunnen met water
- 2,5 l & 10 l

- met water te verdunnen
- oplosmiddel-, weekmaker- en
conserveermiddelvrij
- milieusparend en reukarm
- certificaat
“geschikt voor allergiepatiënten”
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend, Sd-waarde
H2O < 0,02 m conform DIN EN 1062
- onbrandbaar A2, conform DIN 4102,
testnummer: P-BAY26-04659
- Sylitol® coatings behouden het diffusievermogen en de vochtuitwisseling
van de ondergrond
- wit: 5 l & 10 l
- ColorExpress: 4,7 liter

ISOLERENDE VERVEN
Producten voor oppervlakken die een
isolerende werking nodig hebben
(nicotine-aanslag, gedroogde vochtvlekken,
roetvlekken, …)

Aqua-inn Nº–1
Met water te verdunnen, heel goed
dekkende, isolerende muurverf voor
binnen. Bijzonder geschikt op akoestische
ondergronden.
-

bijzonder goed isolerend
waterdampdoorlatend Sd <0,14 m
spanningsarm
dekking klasse 1
conform DIN EN 13 300
gemakkelijk te verwerken
natte slijtage klasse 1
conform DIN EN 13 300
geschikt voor akoestische oppervlakken
als grond- en afwerklaag te gebruiken
dunne laag zodat de structuur van de
ondergrond behouden blijft
5 l & 10 l

CapaMat ST
Isolerende, matte solventgedragen
binnenmuurverf op basis van kalkhoudende
olie, spanningsvrij.
- uitstekende isolerende werking
- spanningsvrij
- snelle, gemakkelijke verwerking en
klaar voor gebruik
- lange open tijd, aanzetvrij te verwerken
- reukarm
- hoge witheidsgraad, vergeelt niet
- vullend
- gemakkelijk te verwerken
- 5 l & 12,5 l

SPECIALS
Topkwaliteit zonder enig compromis.
Binnenmuurverf die bijzonder
milieuvriendelijk en grondstofbewust is.

IndekoGeo
Premium binnenmuurverf met een
100% biobased bindmiddel. Geeft een
extreem mat oppervlak.

-

100% biobased bindmiddel
verpakking van gerecycled materiaal
conserveermiddelvrij
reuk- en emissiearm
gemakkelijk te verwerken
zeer goed bij te werken
superieure dekking
hoge witheidsgraad
5 l & 12,5 l

Uit respect voor
mens en natuur

TOEPASSINGSOVERZICHT

ONDERGROND
SUPPORT

GIPSKARTONPLATEN
PLAQUES DE PLÂTRE ENROBÉES
DE CARTON
onbehandeld / non traitées

GIPSKARTONPLATEN
PLAQUES DE PLÂTRE ENROBÉES
DE CARTON
behandeld / traitées

GIPSPLEISTER
ENDUIT DE PLÂTRE
onbehandeld / non traité

PRIMERS/COUCHES PRIMAIRES
met water te verdunnen, dekkend
diluable à l’eau opacifiant

CapaPrim Decor
Premium Primer

met water te verdunnen, isolerend
diluable à l’eau opacifiant, isolant

CapaTex Primer

Aqua-Inn N°1
IsoGrund Ultra

met water te verdunnen, transparant
diluable à l’eau transparent

CapaTex Fix

CapaTex
Fix THIX

oplosmiddelhoudend dekkend
solvanté opacifiant

CapaMat ST

silicaat dekkend
silicate opacifiant

CapaSil Primer

silicaat transparant
silicate transparent

Sylitol® RapidGrund 111

CapaTex Fix

AFWERKLAGEN/FINITIONS
mat
mates

Premium Mat
CapaTex Plafond

CapaTex Mat

CapaTex Decor
PremiumClean/Color
CapaTrend
CapaTrend schwarz
Indeko-Plus
CapaTex Mat S1+
zijdemat
mates satinées

Premium Ultra
CapaTex Soft

zijdeglanzend
brillantes satinées

CapaTex Satin

glanzend
brillantes

CapaTex Gloss

isolerend
isolantes

IsoDeck Ultra

silicaat
silicates

Sylitol® Bio Interior

siliconen
silicones

CapaSilan

IndekoGeo

CapaTex
Fix THIX

GIPSPLEISTER
ENDUIT DE PLÂTRE
behandeld / traité
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Binnenmuurverven
Kijk op www.caparol.be voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.
Verf & Gevelisolatie
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