Уважаеми партньори,
Предлагаме на вашето внимание иновативни продукти в гамата грундове и бои: един
грунд и две специални бои. При разработването на тези продукти R&D отдела работи
ръка за ръка с апликатори, за да може новите продукти да отговарят на всички най-важни
изисквания: лекота на нанасяне, удължено отворено време за работа, специални естетически
резултати с минимални усилия и др. Серията продукти носи името “Easy”.

RollGrund Rapid
Дълбочинен грунд, за нанасяне с валяк
Прозрачен грунд, готов за нанасяне, предназначен за изравняване на твърди повърхности, които
са силно абсорбиращи. Той е идеалното решение при порести и абсорбиращи повърхности /
например при шпакловка, зидария, естествен камък, гипскартон, бетон и др./.
Лесен за нанасяне и с достатъчно отворено време за работа. Използваната смола съдържа
микрочастици, които се закрепват в дълбочина на поддържащия слой. При нанасяне с валяк се
избягват следите, които се наблюдават при нанасянето с четка – бразди и драскотини, не добра
попиваемост и др.
Разфасовки: 2,5l, 9 l, 15 l

EasyMatt
Професионална боя с отлично покривност
EasyMatt е висококачествена акрилна интериорна боя, със силиконова смола. Лесна за нанасяне, с
много добра покривност, матов финиш. Безупречен външен вид при различни условия на
приложение. Благодарение на специалната си формула, EasyMatt е идеална за големи
повърхности, тъй като намалява следите от мечето в помещения с неподходящо осветление.
Боята е от серията E.L.F, което означава, че е с ниски емисии и без разтворители, много гъвкава и
лесна за нанасяне.

Препоръчителен грунд: Rollgrund Rapid.
Стандартна разфасовки: 2,5 l, 9 l, 15 l.
Разфасовка ColorExpress: 2,5 l, 10 l, 15 l

Gipskarton Farbe
Боя 2 в 1 боя
Специална боя с идеална адхезия за директно боядисване на гипскартонени повърхности. Не е
необходимо предварителна грундиране, което води до спестяване на време и материал. Този
продукт се отличава с технологията за бързо изсъхване „FDT - Fast Dry Technology“ . Последващ
нов слой може да се нанася след около 45 минути. Бързо нанасяне.
Стандартна разфасовка: 2,5 l, 9 l, 15 l
Разфасовка ColorExpress: 2,5 l, 10 l, 15 l

За допълнителни въпроси може да се свържете с нас.
Шоурум Caparol
Гр. София, Манастирски ливади изток, бл. 19
www.caparol.bg
showroom@caparol.bg

