Muurverven met een goed gevoel
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/user/CaparolNL

De vakschilder kijkt natuurlijk vóór alles naar de kwaliteit. En terecht. Daarom hebben we IndekoGeo net zo
lang getest tot het product zich in alle opzichten kon
meten met Indeko-plus, de klassieker onder de muurverven. Het nieuwe product heeft exact dezelfde dekking, dezelfde uitstraling en dezelfde verwerkingseigenschappen als Indeko-plus. Het enige verschil? Met
IndekoGeo wordt de wereld nóg mooier.

•
•
•
•
•

bindmiddel op basis van
100% herwinbare grondstoffen
vrij van oplosmiddelen en conserveermiddelen
verpakking van gerecycled materiaal
35% minder uitstoot van broeikasgas tijdens
de productie
dekking klasse 1, schrobklasse 1
extreem matte afwerking

Een gezonder en schoner binnenklimaat met CapaSan Active en IndekoGeo.
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Mooie muurverf, hoe je er ook tegenaan kijkt

Bij Caparol maken we de wereld graag mooi, maar daar laten we het niet bij. We kijken naar álle effecten
van onze producten. Zo kan een innovatieve muurverf zorgen voor een beter binnenklimaat. Daardoor
woon en werk je prettiger. En omdat we ook oog hebben voor de lange termijn, introduceren we de allereerste muurverf van topkwaliteit met een bindmiddel dat zonder aardolie is geproduceerd.

Gezuiverde lucht met CapaSan activ

Het afscheid van aardolie begint met IndekoGeo

Voor de meeste mensen speelt het leven zich voornamelijk
binnenshuis af. Alle reden om aandacht te hebben voor de
kwaliteit van lucht in het interieur. Al jaren draagt CapaSan
activ in talloze woningen, kantoren en andere ruimtes actief
bij aan een gezonder binnenklimaat. Iedere dag opnieuw.
CapaSan activ is een matte, luchtzuiverende muurverf met
fotokatalytische werking. Daarnaast vermindert het speciale
oppervlak de overlast van bijvoorbeeld tabaksrook en kooklucht.

Bij de meeste muurverven is het bindmiddel gebaseerd op
aardolie. Met IndekoGeo laat Caparol zien dat het ook anders
kan. Deze nieuwe muurverf is gemaakt met een bindmiddel
op basis van 100% herwinbare grondstoffen; géén aardolie,
alléén herwinbare grondstoffen. Bovendien bevat IndekoGeo
geen conserveermiddelen en oplosmiddelen. Zelfs over de
verpakking is grondig nagedacht; die is gemaakt van gerecycled materiaal. Al met al besparen we met iedere 12,5 liter
emmer IndekoGeo 3 liter aardolie.

Kortom: mooie muurverven, waar je een extra goed gevoel van krijgt.

Gezaghebbende en onafhankelijke organisaties als TÜV en het
Öko-Institut hebben de milieu- en gezondheidsprestaties van
IndekoGeo en CapaSan activ bevestigd en gecertificeerd.

Het bindmiddel van IndekoGeo is op basis
van 100% herwinbare grondstoffen.

Met elke 12,5 liter emmer IndekoGeo
bespaar je 3 liter aardolie.

CapaSan activ is een topklasse binnenmuurverf zonder
oplosmiddelen en weekmakers. Een keuze voor CapaSan
activ zadelt de vakman niet met een extra uitdaging op.
Het product is makkelijk te verwerken en eenvoudig op
kleur te brengen met minerale pigmenten.
•
•
•
•
•

zuivert de lucht in kamer en kantoor
70% reductie van formaldehyde na 7,5 uur
en ruim 95% na 24,5 uur
reduceert de geur van tabaks- en kooklucht
vrij van oplosmiddelen
mat eindresultaat

35% minder broeikasgassen
t.o.v. fossiele grondstoffen.

CapaSan activ zorgt voor 70% reductie
van formaldehyde na 7,5 uur.

Kijk op www.caparol.nl
voor meer informatie over
onze binnenmuurverven.

