Интериорни бои Caparol
Висококачествени, многофункционални, устойчиви

Изживейте качеството.

Съдържание
Висококачествени, многофункционални, устойчиви
В тази брошура ще намерите асортимент от първокачествени продукти – устойчиви, висококачествени,
огромно разнообразие от цветове и иновативни решения. Гарантирано немско качество!
Дисперсионни, силикатни, силиконови или латексови – интериорните бои Caparol са подходящи за всяко
помещение, независимо дали става въпрос за нови сгради или реновация на стари повърхности.
Вдъхновете клиентите си с интериорни цветове, които предлагат огромни възможности за дизайн с
най-висок стандарт за качество. Независимо дали изкрящо бяло, леко тониран или с плътен цвят –
оформете всяко помещение с подходящия нюанс.
Боите Caparol могат да се тонират, бързо и точно, в компютърната система ColorExpress.
Над 4 млн. цветови рецепти, като дори нестандартните цветове могат да бъдат реализирани.
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Устойчивото развитие е един от основните елементи в стратегията за развитие на Caparol.
Още през 1985г. Caparol представи на света първата нискоемисионна интериорна боя, без съдържание
на разтворители и създаваща здравословен микроклимат в помещението.
Оттогава много продукти са отличени от специализирани списания със знак ÖkoTest,
Natureplus (знак за устойчиви продукти) и са успешно тествани и отличени с TÜV сертификат
като подходящи за хора, страдащи от алергии.
Развитието и иновативните продукти се обогатяват и със серията продукти CapaGeo, включваща
интериорни бои, лакове и лазурни покрития, както и масло за дърво.
Серията продукти се произвежда изцяло от възобновяемия ресурси и суровини, което е огромна
стъпка в екологично отношение.
Запознайте се детайлно с уникалния асортимент на Caparol!
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Здравето преди всичко!
Продуктите и системите на Caparol подлежат на постоянен контрол и тестове
за екологична и биологична безопасност.

E.L.F. plus Здравословен микроклимат
:
Нискоемисионни, без разтворители,
консерванти и пластификатори

nature plus: Екологичен печат за екологични
и устойчиви строителни продукти

E.L.F. Стандартен:Нискоемисионни,
без разтворители и пластификатори

Безкапково нанасяне
:
лесно и чисто

TÜV Nord сертификат за продукти
„Подходящи за страдащи от алергия

Препоръчва се от:
Немския съюз- за кожни болести
и алергии

SEPT -188/00
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Тонираща система ColorExpress
Разнообразие от цветове

z
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Безвъздушно нанасяне.
Не образува мъгла

Продуктова гама с нов дизайн
Разнообразие от цветове

С модерен и ясно структуриран дизайн на опаковките, Caparol прави изборът на клиента много по-лесен.
Цялата продуктова гама е структурирана в цветова система, която идентифицира и различава шесте продуктови
групи – емулсионни бои, силикатни бои, силиконови бои, функционални бои, латексови бои и финишни покрития.
По-този начин се улеснява изборът и идентифицира предимствата, свойствата и областта на приложение на
дадения продукт. Клиентът получава цялата необходима информация само с един поглед!

По цветовете на етикетите се различават отделните
продуктови групи:

Синьо

Светло Син

Лилаво

Дисперсионни бои

Силикатни бои

Силиконови бои

Indeko-plus

Sylitol ®
Bio-Innenfarbe

CapaSilan

PremiumClean
PremiumColor

Sylitol ®
InnenSilikat

Оранжево

Зелено

Сиво

Латекси

FinishLine

Indeko-W

SeidenLatex

RaumFinish

Fungitex-W

MattLatex

MattFinish

Malerit-W

Latex Samt 10

OptiFinish
WandFinish

Функционални бои

CapaMaXX

Aqua-inn N 1

Latex Satin 20

CapaTrend

IsoDeck

Latex Gloss 60

CapaDIN

Dupa-inn

CapaLatex

Malerit

Dupafix multi

O

CapaFiXX
Грундове

Грундове

Грундове

Грундове

HaftGrund EG

Sylitol ® Minera

CapaSol
RapidGrund

Sylitol
RapidGrund 111

DupaPutzfestiger

Minera
Universal

OptiSilan
TiefGrund

CapaGrund
Universal

CapaSol
Konzentrat
WeissGrund

®

TiefGrund TB
FungiGrund
Capaplex
PutzGrund 610
FibroSil
Dupa-HaftGrund
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Дисперсионни бои
Многообразие от цветове
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Дисперсионни бои
Многообразие от цветове

Дисперсионните бои се характеризират с много добра гъвкавост – независимо дали се полагат
тънкослойно, на по-дебел слой, структурирани или гладки.
С тази група продукти почти всички изисквания могат да бъдат реализирани и то в огромно
разнообразие от цветове.
Универсални с много добри свойства за обработка правят дисперсионните боите толкова
популярни както за търговците, така и за клиентите. Интериорните бои на Caparol са без
разтворители и пластификатори. Липсата на консерванти ги прави подходящи и за зони,
обитавани от чувствителни хора.

Дисперсионни бои

Грундове
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Дисперсионни бои

Indeko-plus
Високо качество за всеки

Висококачествена интериорна боя за постигане на
перфектни, гладки и матови, повърхности
• Много лесна обработа
• Двойна покривност
• Икономичен продукт

Продукти без консерванти – E.L.F. plus
Нова генерация E.L.F. plus продукти
– интериорни бои, грундове и
мазилки, освен с намалени емисии
и липсва на разтворители,
не съдържат и консерванти.
Независимо дали става въпрос за
детска стая, хол, спалня, кухня или
офис, клиентите Ви ще се насладят
на здравословен микроклимат и ще
се чувстват добре.
Липсата на консерванти гарантира
сигурност и комфорт и на хората с алергии.
Здравословните и екологични бои винаги
са били фокус в развитието на фирмената
политика.
Така през 1985г фирмата с Indeko-plus
(първата интериорна боя с минимизирано
съдържание на емисии, без консерванти и
пластификатори), Caparol представя на
пазара E.L.F серията. През 2016 технологията
се подобрява, като от съдържанието се
премахват и консервантите, като всички
продукти без консерванти се отличават със
синия печат E.L.F. plus.
•
•
•
•

Нискоемисионно съдържание
Без разтворители
Без пластификатори
Без консерванти
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С един поглед
Дисперсионни бои

Indeko-plus

PremiumClean

PremiumColor

Високо качество за всеки

Нечувствителни

Брилянтни

• Лесно полагане

• Устойчивост на почистване

• Интензивен блясък

• Двойна покривност

• Неподатлива на замърсяване

• Намалява ефекта на кадифето

• Икономичен

• Добра дифузия

• Устойчив

CapaMaXX

CapaTrend

CapaDIN

Надежден

Разнообразие

Изпитан

• Перфектна покривност

• Универсална употреба

• Нискоемисионна и без разтворители

• Много добра покривност

• Добра покривност

• Добра покривност

• Фина повърхност

• Лесно полагане

• Универсално приложение

Malerit

CapaFiXX

Цветове за бояджии

Бързина

• Без консерванти

• Нискоемисионни и без разтворители

• Висока покривност

• Лесно полагане

• Висока белота

• Изключително гладка
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Дисперсионни бои

Грундове
HaftGrund EG

WeissGrund

Силно абсорбиращ грунд

Високо сцепление

• Дълго отворено работно време
за работа

• Добра покривност

• Не се хлъзгат, особено при
тънки гипсови повърхности

• Изравнява абсорбацията
на повърхността

• Силно абсорбиращ грунд

• Лесна употреба

CapaSol RapidGrund

CapaSol Konzentrat

Оптимизиран за работа с валяк

Специален грунд

• Дълбокопроникващ

• Силно концентриран, водоразредим

• Изсъхва равномерно

• Добра покривност

• Добра покривност

• Заздравяващ

Немската асоциация за кожни болести

Бои, подходящи за алергични хора
Стените у дома често се боядисват с продукти, които причиняват различни дразнения на
хората с алергии. В повечето случай тези продукти съдържжат разтворители, консерванти
и други химически или органични компоненти, които са опасни за алергичните хора.
Интериорните бои, които не съдържат консерванти, пластификатори, разтворители и са с
ниско емисионно съдържание са отличени с TÜV Nord сертификат „Подходящи за алергични хора“
и се препоръчват от немската асоциация за хора с алергии.

Indeko-plus
IndekoGeo
HaftGrund EG
Sylitol® Bio-Innenfarbe
Malerit
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Силикатни бои
С високо качество, разбира се!
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Силикатни бои
С високо качество, разбира се!

Силикатните интериорни бои покриват най-високите изисквания за здравословен и екологичен
микроклимат и хигиена в помещението. Нискоемисионно съдържание и липса на пластификатори,
консерванти и разтворители.
Допълнителен плюс за здравословен климат в помещенията: Sylitol® Bio-Innenfarbe е отличена
с печат TÜV Nord „Подходящ за страдащи от алергия“.
Чрез естествеата алкалност и висока паропропускливост се минимизира и опасността от образуване
на мухъл. Идеални за дестки стаи, спални и работни помещения, детски градини, училища и домове
за възрастни хора.
Силикатните продукти на Caparol се характеризират с много добра обработка.

Силикатни бои

Грундове
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Силикатни бои

Sylitol®Bio-Innenfarbe
Висококачествена интериорна боя

Дисперсия съгласно DIN 18 363
• Без консерванти
• Сертификат „Предназначен за алергични лица”
• Висока дифузия

Силикатна боя

Грундове

Sylitol®InnenSilikat

Sylitol®Minera

Sylitol®RapidGrund 111

Естествена визия

Покритие на минерални повърхности

Оптимизиран за работа с валял

• Без консерванти

• Без консерванти

• Заздравяващ и дълбокопроникващ

• Минерални повърхности

• CO2-пропусклив

• Не се образуват капки

• Висока дифузия

• За мимнерални повърхности

• Чисто и сигурно полагане
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Силиконови бои
Качество и сигурност
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Силиконови бои
Качество и сигурност

Интериорната боя на основата на силиконова смола CapaSilan има изключителни свойства:
тя е с минимално съдържание на емисии, без разтворители и силно устойчива на почистване.
Благодарение на лесната обработка и дълго отворено време за работа, CapaSilan позволява
безпроблемно полагане, дори върху повърхности с изключително неблагоприятни условия
на осветление.
Ако се спазват инструкциите за обработка, CapaSilan е подходящ и като боя за обновяване на
акустични тавани и мазилки.

Силиконови бои

Грундове
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Силиконови бои

CapaSilan
Силиконови бои

Най-висок клас интериорни бои,
матови повърхности
• Без поява на следи (райета)
• Висока покривност
• Възможност за корекции
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Перфектен таван: CapaSilan осигурява перфетна повърхност,
дори при помещения с лошо осветление.

Грундове

OptiSilan TiefGrund

Dupa-Putzfestiger

Сигурен силиконов грунд

Der verfestigende Tiefgrund

• Дълбоко проникващ полисилоксанов грунд

• Заздравяващ основата

• Хидроизолиращ

• Подходящ за продукти, съдържащи полистирол

• Заздравяващ

• Заздравява старите покрития
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Функционални бои
Умни решения

21

Функционални бои
Умно решение

Специфичните проблеми изискват конкретни решения. Освен общите дизайнерски решения и
ремонтни дейности, винаги се появяват проблеми, които изискват специфични действия –
например проблеми с мухъл, петна от никотин, вода или мазнини.
С функционалните бои на Caparol ще постигнете дългосрочни резултати.

Функционални бои

Грундове
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Функципнални бои

Fungitex-W
Износоустойчива

Интериорна боя за защита от мухъл
• Висока устойчивост на почистване
• Устойчивост на дезинфектанти
• Срещу мухъл и бактерии

Силно почистваща се:
FungitexW е специална латексна боя с фунгицидно и
бактерицидно покритие и е особено подходяща за
използване във влажни помещения като баня, кухня,
болници, санитарни помещения и др.
FungitexW е изключително износоустойчив (клас 1 на
мокра триене) и затова е подходяща и за повърхности,
които трябва да се почистват или обработват с водни
дезинфектанти.
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С един поглед
Функционални бои

Indeko-W

Fungitex-W

Malerit-W

Ефективен

Износоустойчив

Превантивен

• Устойчив на почистване

• Силнопочистващ се

• Предотвратява появата на мухъл

• Лесно полагане

• Устойчив на дезинфектанти

• Добра хигиена в помещението

• Добра хигиена в помещението

• Срещу плесен и бактерии

• Без разтворители

Aqua-inn No1

IsoDeck

Dupa-inn No1

Мощен

Сигурен

Die Einschichtige

• Идеален за никотинови и водни петна

• Срещу никотинови петна

• Силен бариерен ефект

• Без мириз

• Висока покривност

• Без напрежение

• Висока покривност

• Бързосъхнещ

• Добра покривност

Dupafix multi
Рационален
• Готов за нанасяне (чрез пръскане или с валяк)
• Лесно полагане
• Добра адхезия, бързо съхнене
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Функционални бои

Грундове

клас A1 на пукнатини

CapaGrund Universal

Minera Universal

TiefGrund TB

Перфектната аджезия

Структурно покритие

Специален грунд

• Алкална спирачка за минерални мазилки

• Структуриращ

• Дълбокопроникващ

• Пръска се чрез Nespri-TEC

• Силно паропропускливост

• Заздравяващ основата

• Силифициращ грунд

• Силифицира се

• Бързосъхнещ

FungiGrund

Capaplex

PutzGrund

Микробиоцидният грунд

Компактно грундиране

Удобно приложение

• Дезинфекцира повърхностите

• Гланцово покритие на повърхността

• Подходящ за ТИС Capatect

• Добра проникваща способност

• Подготовка за интериорни бои

• Добра проникваща способност

• Изравняване на повърхността

• Подходящ грунд за газобетон

• За последваща структурираща мазилка

FibroSil

Dupa-HaftGrund

Подсилващ грунд

Лепилен грунд

• Покрива пукнатини

• За плътни и слабоабсорбиращи
повърхности

• Изравняващ структурата
• Лесно полагане

• Подходящ за материали, съдържащи полистирол
• Заздравява старите покрития
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Латексови бои
Твърди повърхност
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Латексови бои
Твърди повърхности

Латексните бои са особено устойчиви. В гланцовата версия те се почистват много лесно и имат
добра дезинфектантна устойчивост. Следователно те са особено подходящи за зони, изложени
на големи натоварвания, като например в училища, болници, детски градини, обществени
сгради, офиси, хотели, ресторанти, коридори, стълбищни клетки и др.
Латексовите бои с коприно-гланцов финиш са идеални за релефни или гладки стъклофибърни
тапети. Всички латексни бои Caparol са с E.L.F. печат (с минимално съдържание на емисии и
без разтворители), поради което могат да се използват и в зони, обитавани от чувствителни
хора.

Латексни бои
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SeidenLatex

MattLatex

Latex Samt 10

Мощен

Мат

Копринен мат

• Здрава

• Перфектна покривност

• Почистваща се

• Лесно полагане

• Добра покривност

• Запазва структура

• Възможност за корекции

• Запазва структура

• Устойчива на дезинфектанти

Latex Satin 20

Latex Gloss 60

CapaLatex

Копринен гланц

Гланц

Мат

• Много добра устойчивост на
почистване

• Много добра устойчивост на
почистване

• Много добра покривност
Клас 1

• Здрава

• Здрава

• Устойчивост на мокро триене

• Устойчива на дезинфектанти

• Устойчива на дезинфектанти

• Добра дифузия

Латексови бои

SeidenLatex
Силно устойчива боя

Интериорна боя, подходяща за повърхности,
засегнати от плесен
• Здравина
• Лесно полагане
• Лесно се коригира
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FinishLine
Особено икономични
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FinishLine
Особено икономичен

Тествайте на практика икономичността на MattFinish, OptiFinish, RFRaumFinish и WandFinish,
за да се убедите в качествата на продуктите. Подходящи за големи търговски обекти, офиси и
жилищното пространство.
Четирите продукта са с класове на устойчивост на мокро триене от първи до трети и са
перфектния избор по отношение цена – качество. Продуктите имат висока степен на покривност
(клас 1 на непрозрачност) и се предлагат в различни разфасовки, подходящи за по-големи
обекти – 12.5l, 15l, 25l и 120l.
Възползвайте се от продуктите с немско качество.

FinishLine
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MattFinish

OptiFinish

WandFinish

Здравина

Разнообразие

Рационалност

• Лесно полагане

• Лесно полагане

• Добра дифузия

• Лесна корекция

• Нискоемисионна и
без разтворители

• Запазващ структурата

• Матов финиш

• Без миризма
• За големи повърхности

FinishLine

RF-RaumFinish
Универсален

Матова интериорна боя със запълващи свойства
• Лесна корекция
• Дълго отворено работно време
• Запълващо свойство
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Устойчивост
CapaGeo
Синергия между природа и цветове
Все повече хора залагат на качеството, непреходния дизайн и устойчивостта на продуктите!
Те консумират по-съзнателно и с внимание към природните ресурски.
Устойчивостта винаги е заемала важна роля в развитието на компанията. Непрекъснато развитие и
иновации на продуктите и системите доведоха до поредната екологична иновация - продуктовата гама
CapaGeo, с която за пореден път се поставят нови стандарти в бранша.
Гамата CapaGeo включва интериорни бои и лакове, за чието производство се използват изцяло
възобновяеми източници, без изкопаеми петролни суровини.
С новата интериорна боя PlantaGeo, свързващото вещество е произведено от модифицирано картофено
нишесте. За производството на други продукти от гамата CapaGeo се използват възобновяеми суровини
като масло от камелия, ленено масло, соево масло и биогаз.
Всички продукти от гамата CapaGeo отговарят на качеството на Caparol и спестяват ценни ресурси!
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Устойчивост

CapaTrendGeo
• Много добра покривност
• Универсално приложение
• Лесно полагане

IndekoGeo
• Двойна покривност
• Перфектна обработка
• Нискоемисионни

PlantaGeo
• Много добра покривност
• Матова повърхност
• Нискоемисионни и без разтворители

Продуктите CapaGeo се произвеждат с възобновяеми ресурси
CapaGeo Интериорни бои

CapaGeo Лакове

CapaGeo за Дърво

CapaGeo Олио

Картофено нишесте

Соево олио

Масло от Камелия

Ленено масло

Биогаз/ бионафта

Повече информация на www.caparol.bg
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Техника и приложения
SPECTRUM/ColorReaderPRO
Перфектен дизайн с SPECTRUM
Цветът и материалът играят съществена роля в дизайна.
Всеки цнюанс носи различно усещане, всяка повърхност създава уникална атмосфера. Но за да се получи
желания ефект е важно да се визуализира предварително.
Приложението SPECTRUM е точното решение, за да визуализирате перфектния дизайн.
Идеален за спонтанни идеи, които може да визуализирате на спокойствие у дома или офиса. Независимо
дали става въпрос за промяна на интериора или екстериора. На един клик разстояние.
SPECTRUM е цялостен софтуер за визуализация, в който може да променяте освен цветовете, така и да
избирате материала. Освен богата база данни от интериорни и екстериорни обекти, може да използвате и
собствена снимка, която да променяте.
Spectrum_express е безплатна версия на приложението, която може да намерите на www.caparol.bg.
Изненадайте своите клиенти с бърза визуализация на дизайнерските си решения!
Добре дошли в семейството на SPECTRUM!

Spectrum печели нагдара
German Design Award Winner
2018 за мобилно приложение
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НОВО: ColorReaderPRO –
мобилно устройство за
измерване на цветове

С ColorReaderPRO можете да определите
цветовите тонове на много повърхности
само за няколко секунди.
Независимо дали от мострено пано или
дирекно на стената. ColorReaderPRO ще
покаже името на цвета на дисплея!
Благодарение на интегрираната Bluetooth
функция можете да прехвърляте измерените
цветови тонове директно към безплатно ни
приложение за цветен дизайн SPECTRUM,
което да използвате за да оформите дизайна.
Още едно предимство:
С ColorReaderPRO и SPECTRUM_mobile може
да измервате цветови тонове върху
структурирани повърхности, като например
фасадни мазилки.
Повече за приложенията на www.caparol.bg
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Обслужване
Caparol Trend 2020
Елегантна, спокойна, мощна
Вдъхновете се с цветовите тенденции на Caparol.
Всяка година Caparol Trend представя три цветови колекции, които включват цвета на годината.
За 2020та година актуалният цвят е Nerone 5 (карбоново черно). Черният цвят заема централно място
в голяма част от колекциите в международните търговски панаири. Това е цвят, който може лесно да
се комбинира с различни нюанси, структури и материали, така че да изпъкне и да създаде уникална визия
в помещението.
Цветовите колекции за 2020та са много различни.
Първата комбинация носи усещане на Елегантност. Карбоново черно в комбинация с хладно зелено и
топло розе, създават усещане за елегантна и изтънчена визия на помещението.
Втората комбинация е по-успокояваща. Пастелните тонове са в лек контраст с черното. Това създава
усещане за покой в помещението. Без ярки и дразнещи окото комбинации.
Третата комбинация е еклектика от стилове и цветове. С усещане на екзотика колористите са комбинирани
интензивни златни акценти с мастилено черно, което действа като балансиращ нюанс.
Повече подробности за актуалните цветови комбинации може да видите на www.caparol.bg
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Техника и Обслужване
Das Nespri System
Технология за пръскане без образуване на мъгла
Възползвайте се от патентована система NespriTEC – система за пръскане без да се образува мъгла.
Никоя друга технология на пазара не е толкова бърза, икономична, безопасна и без мъгла!
С Nespri могат да се нанасят боите Caparol, както в интериора, така и в екстериора.
Вече не е необходимо да облепяте с предпазно фолио мебели, съседни сгради или автомобили.
• Пестите време и пари
• Подходяща и за малки повърхности
• Покривате повърхностите три пъти по-бързо

NesprayPRO: Още по-голяма производителност,
оптимизирана обработка, по-голяма здравина и
по-дълъг експлоатационен живот

NesprayKIT: Количката с маркуч NesprayKIT е удобен аксесоар за
всеки, който вече притежава безвъздушно устройство

Комбинацията от технология Nespri и специални материали за нанасяне
с
Nespri гарантира перфектна повърхност без да се образува мъгла в помещението.
Независимо дали ще нанасяте грунд, интериорна или фасадна боя.
Винаги подходяща!

40

Технологии

Тонираща система ColorExpress
Тонираща иновация от 40 години!

ColorExpress е професионална компютърна система за тониране на бои Caparol.
Повече от 40 години, ColorExpress системите предлагат неограничено разнообразие
от цветове, с над 8 милиона цветни комбинации.
Висококачествените пигменти, гарантират перфектни цветове. Независимо дали става
въпрос за водоразредими продукти или такива, които се разреждат с разтворители.
ColorExpress предлага най-голямото разнообразие от цветове и устойчивост на нюансите,
като непрекъснато се адаптират към нуждите на пазара.
Независимо дали става въпрос за фасадни бои, за интериорни бои, мазилки, подови покрития,
декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове или глазури.
Всеки продукт, подлежащ на оцветяване е подходящ за системата ColirExpress.
Винаги точни и устойчиви цветове с ColorExpress!

ColorExpress
Повече червено, по-жълто, по-голяма устойчивост на
цветовете с ColorExpress!
Обновена технология за тониране, модерен софтуер за
тониране и още по-ефективна и разширена гама от
пигменти.
Новите пигменти позволяват повече тонове и предлагат
още по-добра стабилност на цветовете. Това се отнася
по-специално за червените и жълти тонове, които са все
по-предпочитани за полагане на фасадата.

Тонираща система ColorExpress

Подобрението на пигменти правят, по-чувствителните
към UV лъчи цветове, като жълтото и червеното
по-устойчиви във времето.
Без ограничения за желания нюанс.
Новите пигменти са приложими за всички продукти,
независимо дали се разреждат с вода или с разтворител.

Логото ColorExpress е поставено върху всеки
продукт, който може да се тонира в
компютърната система.
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Шоурум Caparol

CAPAROL е един от най-големите европейски производители в областта на строителните материали за
довършителни работи в строителството.

CAPAROL е един от най-големите европейски производители в областта на строителните материали за
довършителни
работи
строителството.
В шоурума ни
може дав намерите
разнообразие от висококачествени интериорни и екстериорни бои,
топлоизолационни системи от ново поколение, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове и лазурни

покрития,
покрития,
както и системи
за защита на бетон. интериорни и екстериорни бои,
В шоурума
ниепоксидни
може да подови
намерите
разнообразие
от висококачествени
топлоизолационни системи от ново поколение, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове и
Консултантите ни ще Ви дадат актуална техническа информация за всеки продукт и система. Огромното
лазурни
покрития, епоксидни подови покрития, както и системи за защита на бетон.
разнообразие от мострени пана на различни декоративни техники, бои и топлоизолационни системи, ще Ви
помогнат да изберете желаните от вас пКолористите ни ще Ви помогнат да съчетаете цветовете, които харесате.

Консултантите
ни щемежду
Ви дадат
техническа
за всеки продукт
и ColorExpress.
система. Огромното
Може да избирате
4 млн.актуална
нюанса, които
можем да информация
тонираме в компютърната
ни система
разнообразие от мострени пана на различни декоративни техники, бои и топлоизолационни системи,
Caparol
предлага
иновативнижеланите
продукти иот
системи,
с които да оформите
поВи
най-добрия
начин
жилищното цветовете,
ще Ви
помогнат
да изберете
вас пКолористите
ни ще
помогнат
да съчетаете
пространство, да го защитите и да повишите стойността му.
коитоВхаресате.
световен мащаб сме се изградили като силен партньор на професионалистите.
Може да избирате между 4 млн. нюанса, които можем да тонираме в компютърната ни система ColorExpress.Нашият успех се базира на основните ни компетенции:
• Качество
• Иновации
Caparol
предлага иновативни продукти и системи, с които да оформите по най-добрия начин
• Широка продуктова гама
Шоурум София
жилищното
пространство, да го защитите и да повишите стойността му.
• Дизайн
Манастирски ливади - изток, бл.19
В световен мащаб сме се изградили като силен партньор на професионалистите.
Тел.: + 359 885 611 777
Нашите компетенции за Вашия успех.
E-mail: showroom@caparol.bg
Изберете
Гарантирано
немско качество!
Нашият
успехCaparol.
се базира
на основните
ни компетенции:
www.caparol.bg

• Качество
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Продуктова матрица Интериорни бои
Свойстваза пълнене

Възможност
за почистване

Клас
устойчивост
на мокро
триене

Клас
покривност

да

++

+

1

1

-

да

+

+++

1

2

7

-

да

+

++

1

-

8

Бяло

Стари
повърхности

Разреждане
с вода?

Indeko-plus

да

-

PremiumClean

да

PremiumColor

-

E.L.F.
E.L.F. plus

Покривност
m2/ литър

Дисперсионни бои
8

CapaMaXX

да

старо бяло

да

++

o

3

2

8,5

CapaTrend

да

старо/ светло бяло
черно

да

++

o

4

2

7

CapaDIN

да

антично бяло

да

+++

o

3

2

6

Malerit

да

старо бяло

да

++

o

3

1

7

CapaFiXX

да

старо бяло

да

+++

o

3

2

6

Силикатни бои
Sylitol® Bio-Innenfarbe

да

старо бяло

да

++

o

2

2

7

да

-

да

++

o

3

2

6

да

-

да

+

+

1

1

7

Indeko-W

да

-

да

++

+

2

2

6

Fungitex-W

да

-

да

++

++

1

2

7

Malerit-W

да

-

да

++

o

3

2

7

Sylitol® InnenSilikat
Силиконови бои
CapaSilan
Функционални бои

Aqua-inn Nº1

да

-

да

++

+

1

1

6

IsoDeck

да

-

да

++

+

2

1

8

Dupa-inn Nº1

да

-

-

-

++

+

2

1

5

Dupafix multi

да

-

-

-

++

o

2

2

7

да

старо бяло

да

+

++

1

1

7

да

++

+

2

1

8

-

да

++

++

2

1

8

Латексови бои
SeidenLatex

старо/ светло
бяло

MattLatex

да

CapaLatex

да

Latex Satin 20

да

-

да

+

++

1

2

7

Latex Gloss 60

да

-

да

+

+++

1

2

7

RF-RaumFinish

да

-

да

+++

o

3

1

6

MattFinish

да

-

да

++

+

1

1

6

OptiFinish

да

-

да

+++

+

2

1

6

WandFinish

да

-

да

+++

o

3

2

6

IndekoGeo

да

-

да

++

+

1

1

8

CapaTrendGeo

да

-

да

+++

+

3

2

7

PlantaGeo

да

-

да

++

+

3

1

6

FinishLine

CapaGeo

DIN EN 13300 е стандарт за емулсионните бои и материали на водна основа за стени и тавани.
Валиден от 1 ноември 2001г. Критериите, които са засегнати в стандарта са приложение, вид
на свързващото вещество, устойчивост на мокра триене, блясък, съотношение на контраст и
зърнометрия.
DIN EN 13300
Норма за интериор
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Устойчивостта на мокра триене оценява устойчивостта на покритието при
многократно почистване. Класовете са от 1 до 5, като клас 1 има най-голяма
устойчивост, а клас 5 най-малка.
Когато става дума за гланц, DIN EN 13300 разграничава четирите нива на
гланц: блясък, среден блясък, мат и копринен мат.

Продуктова матрица Грундове

Разход

Гланц

Тониране в
ColorExpress

Опаковка в
литри

Опаковка Airfix/
Nespri в литър

Опаковка ColorExpress в литър

Дисперсионни бои
1,25 / 2,5 / 5
7,5 / 12,5

Indeko-plus

125

мат



2,5 / 5 / 10 / 12,5

PremiumClean

140

мат



5 / 12,5

-

5 / 12,5

PremiumColor

125

мат

-

-

1,175 / 2,35 / 4,7
7,05 / 11,75

CapaMaXX

120

мат



CapaTrend

150

мат



2,5 / 9 / 15 / 28

CapaDIN

150

мат

5 / 10 / 12,5 / 15

25 / 120 / 750

-

Malerit

140

мат



2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15

25

CapaFiXX

150

мат



2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15

25

1,25 / 2,5 / 5
7,5 / 12,5
2,5 / 5* / 10*
12,5* / 15*

Sylitol® Bio-Innenfarbe

140

мат



5 / 12,5

25 / 120 / 750

2,5 / 5 / 7,5 / 12,5

Sylitol InnenSilikat

140

мат



12,5 / 15

25 / 120 / 750

12,5

140

мат



5 / 12,5

25

7,5 / 12,5

Indeko-W

150

мат



2,5 / 12,5

-

12,5*

Fungitex-W

140

копринен мат



12,5

-

12,5*

Malerit-W

140

мат



2,5 / 12,5

-

12,5*

Aqua-inn Nº 1

150

мат



5 / 12,5

-

12,5*

IsoDeck

125

мат

w

12,5

-

-

Dupa-inn Nº 1

180

мат

w

5 / 12,5

-

-

Dupafix multi

220

мат

w

-

35 kg / 900 kg

-

w

2,5 / 5 /12,5 / 15

-

25/ 120
-

2,5 / 7,5 / 12,5
5/ 10/ 15

Силикатни бои

®

Силиконови бои
CapaSilan
Funktionsfarben

Латексови бои
SeidenLatex

140



2,5 / 5 / 10 / 12,5

25 / 120 / 750

2,5 / 5 / 7,5 / 12,5

MattLatex

125

копринен гланц
мат



12,5 / 15

750

12,5

CapaLatex

125

мат



12,5

-

2,5l/ 10l/ 12,5l

Latex Satin 20

140



12,5

-

12,5

Latex Gloss 60

140



2,5 / 12,5

-

5 / 12,5

копринен гланц
гланц

FinishLine
RF-RaumFinish

150

мат



12,5 / 15

25 / 120 / 750

12,5* / 15*

MattFinish

150

мат



12,5 / 15

25 / 120 / 750

12,5* / 15*

OptiFinish

150

мат



12,5 / 15

25 / 120 / 750

12,5* / 15*

WandFinish

160

мат

12,5 / 15

25 / 120 / 750

-

IndekoGeo

125

мат



5 / 12,5

-

5 / 12,5

CapaTrendGeo

140

мат



5 / 12,5

-

5 / 12,5

PlantaGeo

150

мат



5 / 12,5

-

5 / 12,5

w

CapaGeo

Понятията копринен мат и копринен гланц
могат да бъдат срещнати и като “полу гланц”.
Контрастното съотношение се дефинира в
класове от 1 до 4. Клас 1 е с най-добра
покривна способност.

Зърнометрията класифицира материалите
на водна основа на фини, средни, груби и
много груби.
Материалите за стени и тавани обикновено
са "фини".

Във всички картели
Светлинност до 40
Светлинност до70 (PlantaGeo до 60)
Минерална пигментация, светлинност до 70
Светлинност под 30
W Само фабрични нюанси по поръчка






*

Тониране на бели продукти
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Продуктова матрица Грундове
Характеристики

Област на
приложение

Заздравяване

Абсорбиране

Адхезивен

Хидрофобен

Прозрачен водоразредим
OptiSilan TiefGrund

вън + вътре

+++

+++

-

++

Capaplex

вън + вътре

+

+

-

+

CapaSol Konzentrat

вън + вътре

++

++

-

o

CapaSol RapidGrund

вън + вътре

++

++

-

o

FungiGrund

вън + вътре

+

++

-

o

Sylitol® RapidGrund 111

вън + вътре

++

++

-

o

Dupa-Putzfestiger

вън + вътре

+++

+++

-

++

TiefGrund TB

вън + вътре

++

++

-

+

CapaGrund Universal

вън + вътре

o

o

+++

+

HaftGrund EG

вън + вътре

o

o

++

+

Minera Universal

вън + вътре

o

o

++

+

Sylitol® Minera

вън + вътре

o

o

++

+

PutzGrund 610

вън + вътре

-

-

++

+++

FibroSil

вън

o

o

++

+

WeissGrund

вътре

o

o

++

+

o

o

+++

+

Прозрачен, разтворители

Пигментиран, водоразредим

Пигментиран, разтворители
Dupa-HaftGrund

Разход

Стойност
много добре

+++

добре

++

задоволително +
малко приложим o
неприложим
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вън + вътре

-

Ориентировъчен. Точната консумация зависи
от повърхността и трябва да се определи чрез
тестване на обекта.

*

Използвайте безопасно биоциди.
Винаги четете етикета и информацията за
продукта преди употреба.

**

Значително намалява риска от ефлоресценция
върху свежи минерални субстрати

Грундове

Основа

Разреждане

Лека
абсорбация

Абсорбиращ

150 – 200

-

++

++

Разход
ml/m 2

Песъч- Кредеслива
та

Изолираща

Тониране

o

-

o

2,5 / 10

Опаковка
в литри

Прозрачни, водоразредими
OptiSilan TiefGrund

o

Capaplex

до 1:4 с вода

50 – 200

-

+

o

o

-

o

1 / 5 / 10

CapaSol Konzentrat

до 1:5 с вода

50 – 200

-

++

+

o

-

o

10

CapaSol RapidGrund

до 1:2 с вода

150 – 200

-

++

+

o

-

o

2,5 / 10

150 – 200

-

++

+

o

-

o

2,5 / 10

до 1:2 с вода

100 – 300

-

++

++

o

o

o

2,5 / 10

Dupa-Putzfestiger

до 10 % Caparol AFVerdünne

150 – 300

-

++

+++

+++

-

o

10

TiefGrund TB

до 20% Терпентин

150 – 300

-

++

++

++

-

o

10

FungiGrund

o

Sylitol® RapidGrund 111

Прозрачни, разтворители

Пигментирани, водоразредими
CapaGrund Universal

до 3 % с вода

150 – 200

++

+

-

-

-

да

HaftGrund EG

до 5 % с вода

150 – 200

++

+

-

-

-

да

400 – 500 g/m 2

+

+

-

-

-

да

8 kg / 22 kg

+

+

-

-

-

да

20 kg

Minera Universal

до 10 %

750 (Airfix)
5 / 12,5 / 25/ 120

Sylitol® Minera

до 10 % с вода

ca. 150

PutzGrund 610

до 10 % с вода

250 – 350 g/m 2

++

-

-

-

-

да

8 / 16 / 25

FibroSil

до 5 % с вода

600 – 800 g/m

+

+

-

-

-

да

25 kg

WeissGrund

до 5% с вода

2

150ml/m2

+

+

-

-

180 – 220

++

++

-

-

да

1/ 2,5/ 5/ 15

Пигментирани, разтворители
Dupa-HaftGrund

до 10% DupaPutzfestiger
-

+++

не

10
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ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 885 611 777

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изживейте качеството.

