
Aqua PU Primer en Aqua UniPrimer
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Aqua PU Primer en Aqua UniPrimer
Buitengewone hechting - buitengewone kwaliteit!

Voor uw toekomst

Kwalitatief overtuigend:
• Super hechtend
• Uitstekend schuurbaar
• Zeer goede verwerking
• Voor stralende en dekkende afwerkkleuren

Vriendelijk voor mens en milieu
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Buitengewone hechting - buitengewone kwaliteit!

Topkwaliteit - voor uw toekomst!Bent u op zoek naar een hoogwaardig watergedragen laksysteem, dat vriendelijk is voor 
mens en milieu – voor uw toekomst? Dan heeft u ook primers nodig waarbij u altijd op een 
buitengewone hechting kunt vertrouwen. Aqua PU Primer en Aqua UniPrimer bieden u het 
beste resultaat ooit wat betreft kwaliteit, hechting en verwerking. Maar ook met betrekking 
tot hun invloed op mens en milieu: zelfs geschikt voor kinderspeelgoed!

Capacryl Aqua PU Primer - probleemloos te schuren
De ideale primer voor het hoogwaardige watergedragen Capacryl 
Aqua PU laksysteem. Dit product is uitermate goed te schuren 
zonder dat het schuurpapier direct ‘dichtslibt’. Een vlakke, egale en 
goed geschuurde ondergrond is een voorwaarde voor strak lakwerk.

• glansgraad mat
• goed vullend, uitstekende hechting
• zeer goed vloeiend
• leverbaar in wit en vele andere kleuren

In 1 en 2½ liter verpakking.

Capacryl Aqua UniPrimer - hét hechtwonder
De universele hechtprimer voor binnen en buiten toepassing - al 
meer dan 30 jaar bekend als een hechtwonder! De primer is ook 
bijzonder geschikt voor non-ferro metalen en hard-PVC. Leverbaar 
in alle kleuren (dus ook donkere kleuren) via ColorExpress.

• glansgraad mat
• goed schuurbaar
• snel drogend

In 1, 2½ en 10 liter verpakking.

Aqua UniPrimer en Aqua PU Satin zijn 
nu ook leverbaar voor NAST (nevelarme spuittechniek).

Stralende kleuren,
optimale dekking

Slecht dekkende afwerkkleur? 
Niet met het ColorExpress grondkleursysteem!

We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Onderdelen 
van een gebouw of woning die in een felle kleur rood, geel of 
oranje geschilderd dient te worden. Altijd een probleem met 
dekking. Daarvoor is het Caparol grondkleursysteem ontwik-
keld waarbij de kleur van de grondverf wordt afgestemd op de 
kleur van de aflak.

De grondkleuren zijn beschikbaar voor alle oplosmiddelhou-
dende en waterverdunbare lakken van Caparol, evenals de 
daarbij behorende primers en voorlakken. Ook Aqua UniPrimer 
en Aqua PU Primer! 

Hierop kunt u vertrouwen: met een systeem op basis van 
Aqua UniPrimer en Aqua PU Primer in de juiste grondkleur met 
een afwerklaag in de gewenste eindkleur bereikt u stralende 
kleuren en optimale dekking! 


