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Een efficiënte combinatie

Als schilder lever je een optimaal resultaat door vakmanschap te combineren met 
eersteklas producten en geavanceerde werkmethoden. Onzekere factoren en 
onaangename verrassingen kunt u niet gebruiken. Een goede samenwerking met 
de leverancier van uw verfsysteem is dan ook een voorwaarde voor succes. De 
verfspuitsystemen van Caparol laten zien hoe producten van topkwaliteit en actuele 
kennis elkaar versterken. 

Met een verfspuitsysteem werkt u professioneel en efficiënt. U bespaart tijd en 
loonkosten en dat biedt zowel de schilder als de opdrachtgever belangrijke voordelen. 
Een hoger rendement, minder nadelige gezondheidseffecten voor de vakman en 
minder belasting voor het milieu.  

In vastgoedonderhoud draait alles om efficiency. De verfspuitsystemen én de mensen 
van Caparol staan garant voor kwaliteit. Doet u al in een vroeg stadium een beroep op 
onze producten én onze kennis, dan begint u met Verfvertrouwen aan ieder project. 
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Met Nespri-TEC levert u een kwalitatief hoogstaand resultaat af tegen minimale kosten.

206 woningen Om de Haenen Teteringen

Schilderwerken J. Schilders

ThermoSan Nespri
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De manier waarop de schilder zijn verf aanbrengt, is bepalend voor de mate van  
efficiency. Zeker bij grote oppervlakken. Met Nespri-TEC beschikt de vakman over 
een unieke technologie om gevels, wanden en plafonds efficiënter te schilderen en het 
rendement van het project aanzienlijk te verhogen. 
Nespri-TEC stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzon-
der aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, 
vloeren, geparkeerde auto’s, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. En dat 
scheelt veel tijd en geld. 

Met Nespri-TEC brengt u de verf op allerlei ondergronden snel en nevelvrij aan. Een 
airlesspomp voert de verf door een speciale slang waarin een digitaal aangestuurd 
verwarmingselement voor een constante verwerkingstemperatuur van 40°C zorgt. In 
het spuitpistool vernevelt een zogenaamde twin-nozzle de verf, waardoor u in één 
keer een hoge laagdikte realiseert. 
Het rendement van Nespri-TEC is uitzonderlijk hoog. U levert dus een kwalitatief 
hoogstaand resultaat af tegen minimale kosten. Het systeem is minder belastend voor 
het milieu; door het gebruik van grootverpakkingen beperkt u de hoeveelheid afval. 
Bovendien is Nespri-TEC tijdens de verwerking minder schadelijk voor de gezondheid 
van de schilder dan veel andere verfsystemen.

Caparol heeft Nespri-TEC al in 2004 samen met Wagner ontwikkeld. Sindsdien heeft 
het systeem zich onder uiteenlopende omstandigheden overtuigend bewezen. Inmid-
dels is Nespri-TEC toonaangevend op het gebied van spuitverfsystemen binnen de 
Nederlandse en Belgische schildersbranche.

Efficiënter verwerken - zonder overspray



Direct aan het werk, zonder overlast

6

Werkt u binnen, dan maakt u optimaal gebruik van de voordelen van Nespri-TEC. 
Caparol heeft een aantal speciale muurverven ontwikkeld voor het verfspuitsysteem, 
waardoor u wanden en plafonds snel en efficiënt afwerkt. Zonder spuitnevel!  

Tape met een breedte van 5 centimeter is voldoende om het oppervlak af te plakken. 
U hoeft geen meubels en andere kwetsbare objecten af te dekken, u kunt direct aan 
de slag. En in een ruimte waar activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u met Nespri-
TEC minimale overlast. In een productiehal kan het werk gewoon doorgaan, net als in 
een kantoor, een winkel of een andere bedrijfsruimte. 

Nespri®Silan
Binnenmuurverf met een lange “open tijd”. Bijzonder goed geschikt op spack en 
oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht).

Nespri®TeXX
Deze goed dekkende, matte binnenmuurverf heeft een goede vulling en goed geschikt 
voor de grotere projecten.

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Sterke, met carbonvezelversterkte coating op basis van methacrylaatdispersie met uitstekend 
hechtende eigenschappen. Ook geschikt voor beton en diverse metalen ondergronden.

Productoverzicht
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Buitengewoon veelzijdig

Met Nespri-TEC brengt u de speciale Caparolproducten voor het verfspuitsysteem op 
de meest uiteenlopende ondergronden aan. U werkt snel en zonder overspray. 

Voor een hoger onderhoudsrendement op de lange termijn heeft Caparol speciale 
buitenmuurverven met nano-kwarts-matrixtechnologie. De gevel blijft langer schoon 
en de kleuren blijven langer mooi. Om dat te bereiken heeft Caparol een technologie 
ontwikkeld die ervoor zorgt dat vuildeeltjes minder snel aan de verf hechten. Daar-
naast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuurverf van Caparol een 
zelfreinigend effect. De verf zelf breekt de vuildeeltjes af! 

De kleuren van Caparol zijn niet alleen op de lange termijn mooier, maar ook direct al. 
Voor alle buitenmuurverven met nano-technologie kunt u gebruik maken van de de 
Caparol-gevelwaaier FASSADE A1. Daarmee kiest u de fraaiste kleuren en kleurcom-
binaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.

AmphiSilan Primer
Met water te verdunnen voorstrijkmiddel als hechtbrug op gladde ondergronden 
en vaste, oude kunstharssierpleisters.

AmphiSilan Nespri en ThermoSan Nespri
Mineraalmatte muurverf voor buiten. Door Nano-kwartsdeeltjes extra water- en 
vuilafstotend. Thermosan is ongevoelig voor aangroei van algen en schimmels.

Muresko Nespri
Een muurverf met een mineraal karakter, voor zowel op gladde als gestructureerde 
oppervlakken. Zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht en CO2.

Nespri Acryl
Nespri Acryl is een matte muurverf die uitzonderlijk goed bestand is tegen 
weersinvloeden en biedt bescherming tegen onder meer CO2.

Productoverzicht



Bespaar tijd, kosten en inspanning met de watergedragen producten van Spray-TEC.

Bedrijfspand Porsche Service Centrum Limburg

Camp Schilderwerken

Spray-TEC Zilver
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De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. Sinds 
kort verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend bent ook watergedragen lak-
verven: met Capacryl Spray-TEC. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook houten en 
metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behandelen. 

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, aircoat/
airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur (Nespri). Capacryl Spray-TEC is een 
hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaanacrylaatlak. Zowel binnen als buiten 
werkt u er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft een 
hoog standvermogen. Als u het product airless spuit, kunt u een nattelaagdikte tot 
300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is één keer 
spuiten voldoende. 
Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdwinst op. De inspanning en de kosten per een-
heid of onderdeel vallen verbazend laag uit. En alle producten van Spray-TEC zijn 
watergedragen. Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de bewoner en minder 
belasting voor het milieu. 

Met Spray-TEC wordt de omgeving nóg mooier

Capacryl Spray-TEC Primer
Met water te verdunnen grondverf speciaal voor verwerking met (verwarmde) airless-
spuitapparatuur. Geschikt voor hout en voorbewerkt metaal.

Capacryl Spray-TEC Filler
Spuitplamuur voor een zeer goed vullende tussenlaag op maatvast houtwerk binnen. 
Tot 500 μm nattelaagdikte mogelijk, met beperkte isolerende werking.

Capacryl Spray-TEC Satin / Semi-gloss / Zilver
Eenvoudig te verspuiten, sneldrogende lakverf met een hoog laagdikte bereik. Ontwikkeld 
volgens ADS (Anti Dirt System) en daardoor vrijwel ongevoelig voor handvetten en vuil.

Productoverzicht



Met NAST boekt iedere schilder snel en eenvoudig een professioneel resultaat.

Almere

Silvester Spaansen

Capacryl Aqua PU Satin NAST
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Vakmanschap en product zijn van belang voor een goed eindresultaat. Maar het gereed-
schap en de verwerkingstechniek die u inzet, spelen óók een rol. Caparol heeft bij pro-
ductontwikkelingen altijd veel aandacht gehad voor de invloed van het gereedschap. Met 
het gloednieuwe spuitsysteem NAST zetten we een nieuwe stap op die weg. 

Met deze nieuwe, nevelarme spuittechniek (NAST) introduceert Caparol een betrouw-
baar, high-tech alternatief voor kwast en roller. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. 
Zeker omdat Caparol de watergedragen producten Capacryl Aqua Uniprimer NAST en 
Capacryl PU Satin NAST nauwkeurig heeft afgestemd op de nieuwe spuittechniek. Met 
deze combinatie boekt iedere schilder snel en eenvoudig een professioneel resultaat. 
Dankzij de bijzondere front-end nozzle van de Wagner XVLP-apparatuur kunt u de NAST-
producten met ongewoon weinig nevel spuiten. Dat is goed nieuws voor de schilder én 
voor mensen in de omgeving van het werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt of in 
krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om 
mee te werken. U werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich 
bovendien eenvoudig laten reinigen en onderhouden. 

De voordelen op een rij:
 uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, radiatoren, trappen en ander houtwerk
 bespaar arbeidsgangen door een uitstekende dekking na één keer spuiten
 kleur en materiaal kunnen heel snel worden gewisseld
 meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
 resultaat: een compleet laksysteem binnen één dag aanbrengen!

Een interessant alternatief voor roller en kwast

Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Universele watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten toepassing, met 
een buitengewone hechting en snelle droging. Met NAST nevelarm te verspuiten.

Capacryl Aqua PU Satin NAST en Aqua PU Mat NAST
Watergedragen lakverven met uitstekende vloeiing en dekking en daarnaast ook 
een zeer goede verwerking. Met NAST nevelarm te verspuiten.

Productoverzicht



ONDERGROND  SPUITTIP  PRODUCT    BIJZONDERHEDEN
          
Spackplafonds/wanden         
onbehandeld  215 / 317  b  licht voorspuiten 
behandeld  213 / 316 of 317  a / b     
          
Gladde wanden binnen         
voorbehandelde scan  213 / 316  a / b / f / g licht voorspuiten
zuigende wanden  213 / 316 of 317  a / b / f / g 
          
Schoonmetselwerk binnen         
onbehandeld  215 / 317 of 319  a / b / f  / g 2 laagssysteem 
behandeld  215 / 316 of 317  a / b / f / g
          
Schoonmetselwerk buiten         
onbehandeld  215 / 317 of 319  c + d / e / g 2 laagssysteem 
behandeld  215 / 317 of 319  d / e / g
          
Buitengevelisolatie systemen         
onbehandeld  215 / 316 / 317 / 319  c + d  2 laagssysteen 
behandeld  215 / 316 / 317 / 319  d / e 

Producten
a Nespri®TeXX
b Nespri®Silan
c AmphiSilan Primer

d AmphiSilan Nespri-TEC / ThermoSan Nespri-TEC
e Muresko Nespri-TEC
f  AirTex Satin
g Nespri Acryl

Nespri-TEC / Tempspray (verwarmd 40 °C)         
nozzle  0,008 - 0,011” 
druk  50 - 70 bar
filter rood
          
Nespri-TEC met lucht (verwarmd 40 °C)         
nozzle  0,008 - 0,011”     
druk  40 - 60 bar
luchtdruk 2,0 bar
filter rood

Airless         
nozzle  0,008 - 0,011” 
druk  180 - 220 bar     
filter rood

Airless met FineFinish-tip / 
Nespri onverwarmd met FineFinish-tip
nozzle  0,010 ”
druk  ca. 90 bar     
filter rood    

Airmix/Aircoat         
nozzle  0,011” 
druk 40 bar
luchtdruk 2,0 bar
filter rood

Graco Finish Pro 395        
nozzle  AAM 41 
druk  60 bar
luchtdruk 2,0 bar
filter rood

Het gebruik van Nespri-producten

NIEUWE PRODUCTEN?
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Nespri-TEC producten

Spray-TEC producten

Schoolstraat Leeuwarden

Woningcorporatie Elkien

De Noordhoek Schilderwerken

AmphiSilan Nespri

De verfspuitsystemen van Caparol staan garant voor kwaliteit en een fraai resultaat.
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Overzicht spuitapparatuur en machines

Het Nespri-TEC systeem is ontwikkeld voor het afwerken van muuroppervlakken. 
Een systeem waarbij de verf, op vaak ruwe ondergronden, snel en nevelvrij 
kan worden opgebracht en verdeeld. Zowel de speciale pomp als de daarvoor 
ontwikkelde buitenmuurverven zijn op een hoog rendement ingesteld.

 slanglengte 30 meter
 gewicht 45 kg
 spanning 220V/50Hz

Wilt u uw installatie écht compleet maken? Kies dan voor de NesprayKIT. De perfecte 
aanvulling voor iedereen die al in het bezit is van een airlesspomp en ook de voordelen van 
het nevelvrije spuiten met de speciale Nespri-TEC producten van Caparol wil ervaren.

 NesprayKIT verwarmde slang DN10 van 30 mtr. Lengte
 Airlesspistool AG14
 Metaalversterkte flexibele eindslang voor het pistool
 Nozzle verlengstuk 15 cm
 Inclusief Nespri-nozzles 316 en 317
 Nespri manometer
 Hogedruk filter
 Slangenhaak
 Adaptie set voor aansluiting airless apparaten

U heeft bestaande XVLP apparatuur (Wagner XVLP FinishControl 6500 TS, Wagner XVLP 
FinishControl 5000 of Titan Focus 700) en u wilt nevelarm Caparol NAST producten 
verwerken.

 Caparol NAST front-end nozzle geleverd in NAST koffer
 NAST koffer bevat toebehoren en reserve onderbekers

Basis: Nespray 31 installatie

U hebt bestaande airless apparatuur en u wilt nevelvrij Nespri producten verwerken. 
TempSpray is hiervoor de perfecte instap-uitbreindingsset. 

 H 226 TempSpray op wagen
 15 meter slangenset incl. 1 meter zweepslang
 Verwarmde slang op losse haspel

Uitbreiding: TempSpray H226

Wagner XVLP met Caparol NAST front-end

Uitbreiding: NesprayKIT





Hoe uitdagend het project ook is, met Caparol pak je het vol zelfvertrouwen aan.Hoe uitdagend het project ook is, met Caparol pak je het vol zelfvertrouwen aan.
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