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Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

CapaWood Carat
Onverzettelijke houtverf uit het hoge noorden

Bewezen kwaliteit

CapaWood Carat biedt de hoogste weerstand tegen veroude-
ring en slijtage. Dat blijkt uit onderzoek in Scandinavië, maar 
ook in andere plaatsen in Europa. Zo toonde een test in Istanbul 
dat het oppervlak van CapaWood Carat bij extreme luchtvervui-
ling veel beter in stand blijft dan bij conventionele houtverven. 

Overigens is CapaWood Carat de laboratoriumfase al lang 
voorbij. Tienduizenden huizen in Europa profiteren van de be-
scherming én het zelfreinigende oppervlak van Carat:

• beschermt houten gevels effectief
• dekt en vult uitstekend
• jarenlang een mooie, schone uitstraling
• zonder grondverf aan te brengen
• waterverdunbaar

CapaWood Carat Conventionele houtverf

Test luchtvervuiling na 1 jaar buitenexpositie in Istanbul
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Noordelijke onverzettelijkheid met een vriendelijke uitstraling

Met CapaWood Carat voorziet u onder meer gevelbetimmeringen, 
rabatdelen, houten woningen, schuren en borstweringen van een 
duurzame bescherming. De verf is uniek doordat de bescherm-
laag zichzelf reinigt. Dankzij het Caparol Clean Concept stoot het 
oppervlak vuil effectief af en krijgen algen en schimmels vrijwel 
geen kans. Zo behoudt een houten gevel jarenlang zijn aantrek-
kelijke, frisse uitstraling. 

CapaWood Carat is veilig voor het hout, maar ook voor u en uw 
omgeving. Door de diep penetrerende olie in de verf realiseert u  
een betere bescherming dan met een gewone grondverf mogelijk 
is. Het product bevat vrijwel geen oplosmiddelen en u kunt het 
direct op onbehandeld hout aanbrengen, voorbehandelen met 

een grondverf is niet nodig. Maar ook op een ondergrond die in 
het verleden met een alkydhars- of acrylverf is behandeld hecht 
de verf uitstekend. Met CapaWood Carat bent u verder verzekerd 
van een uitzonderlijke dekking, doordat de verf meer vaste stof 
bevat dan gebruikelijk is. Op onbehandeld hout is twee keer schil-
deren met CapaWood Carat voldoende.

Net als bij de meeste verven van Caparol is uw kleurenkeuze bij 
CapaWood Carat vrijwel onbeperkt. De acrylaathars in de verf 
zorgt ervoor dat die kleur jarenlang zijn kracht én zijn glans be-
houdt – veel langer dan u van een traditionele alkydharsverf mag 
verwachten. Bijkomend voordeel van CapaWood Carat is de lange 
open tijd tijdens de verwerking. 

Houten gevels en gevelelementen hebben het in ons land flink te verduren. 
Maar nergens zijn de omstandigheden zo extreem als in Scandinavië. Daarom 
ontwikkelde Caparol juist dáár een bijzondere verf voor houten oppervlakken. 
CapaWood Carat combineert noordelijke onverzettelijkheid met een vriendelijke 
en schone uitstraling. Traditie en innovatie komen samen in een nieuwe, unieke 
houtverf. 

CapaWood Carat: voor houten gevels met een langdurig schone uitstraling

Caparol Clean Concept

CapaWood Carat is één van de verven met het Caparol 
Clean Concept. Minerale deeltjes van microscopische groot-
te stoten vuil actief af. De minimale hoeveelheden vuil die op 
het oppervlak achterblijven spoelen er bij regen gemakkelijk 
weer af dankzij de unieke oppervlaktestructuur. Het opper-
vlak droogt snel weer op, waardoor algen en schimmels veel 
minder kans krijgen. 


