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

Maak kennis met 
de Capacryl-familie

Capacryl lakproducten
De kracht van watergedragen lakken, beschermt het houtwerk én het milieu.

Een bont gezelschap met een duidelijk herkenbaar familie-
trekje: de zekerheid van een fraai resultaat.

• vriendelijk voor mens en milieu
• zeer goede verwerking
• uitstekende vloeiing
• vrijwel in alle kleuren 

Topcoat: 
Aqua PU Gloss, Aqua PU Satin en Aqua PU Mat

Primer: 
Aqua UniPrimer en Aqua PU Primer

NAST nevelarme spuittechniek: 
Aqua UniPrimer NAST, Aqua PU Satin NAST 

en Aqua PU Mat NAST
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Mooi en betrouwbaar, veilig en vriendelijk

Primers met een buitengewone hechting
Een laksysteem van het hoogste kwaliteitsniveau begint met 
een betrouwbare basis. De watergedragen primers van Capa-
cryl, Aqua PU Primer en Aqua UniPrimer bieden al 30 jaar lang 
constante kwaliteit, het best denkbare verwerkingsgemak én een 
buitengewone hechting. Daardoor kunt u als professional uw op-
drachtgever met een gerust hart adviseren te kiezen voor een 
laksysteem dat de beste oplossing biedt met het oog op milieu 
en gezondheid. Het laksysteem van Capacryl is zelfs veilig als 
afwerking voor kinderspeelgoed. 

Een stijlvolle afwerking
Met de lakken van Capacryl zet u de kroon op het werk. De kwa-
liteit die aansluit bij uw vakmanschap vindt u in Aqua PU Satin en 
Aqua PU Gloss. En onlangs heeft Capacryl aan dat topassorti-
ment een nieuw product toegevoegd: Aqua PU Mat. Alle lakken 
van Capacryl vloeien en dekken uitstekend en staan garant voor 
eenvoudig en efficiënt werken. 

Vakmensen zijn kieskeurig als het gaat om watergedragen lakken. Terecht, 
want voor de schilder draait het vóór alles om een probleemloze verwerking 
en een eersteklas resultaat. Capacryl neemt alle twijfels over watergedragen 
lakproducten weg. Wat de omvang en de omstandigheden ook zijn, met Capacryl 
bent u verzekerd van topkwaliteit. U levert een afdoende bescherming voor 
deuren, kozijnen en ander houtwerk, terwijl u tegelijkertijd het milieu ontziet.  

De verantwoorde en betrouwbare bescherming van houtwerk.

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! 


