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Gevelbescherming met nano-technologie
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Hier kunt u op vertrouwen: 
de FASSADE A1 kleurenwaaier in combinatie met buiten-
muurverven met nano-kwarts-matrix technologie geeft u 
het meest kleurstabiele resultaat.

• Langdurig schone gevels
• Maximale kleurstabiliteit
• Duurzaam onderhoud
• Optimaal rendement

Maximale bescherming

TEC H N O L O GY

Gevelbescherming met nano-technologie
Maximale zekerheid. Maximale kleurstabiliteit.



Als het langdurig schoon en kleurstabiel moet zijn! Langdurig schone gevels

Vuile gevels verstoren de representatieve functie en bovendien 
leidt vuilafzetting tot vroegtijdig verval. De door Caparol ontwik-
kelde nano-kwarts-matrix technologie biedt een duurzame oplos-
sing. Gevels blijven langer schoon door de uitgekiende combina-
tie van nanotechnologie en fotokatalyse. Deze Caparol producten 
hebben een actief reinigend effect. 

Gecompliceerde verftechnologie, eenvoudige praktijk. Door de 
vakman schilder zeer gemakkelijk te verwerken. Met Nespri-TEC 
nevelvrije spuittechniek bovendien ook zeer rationeel in te zetten. 

Voor de opdrachtgever: schone gevels met een uiterst duurzaam 
en dus economisch optimaal resultaat. 

Door toepassing van een van de 500 kleuren uit de collectie  
‘Fassade A1’ bent u gegarandeerd van de hoogste kleurvastheid 
en UV-stabiliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de specifieke 
eigenschappen van deze producten in combinatie met anorga-
nische pigmenten. De door u geselecteerde kleur mag natuurlijk 
niet verkleuren. Kies voor stabiliteit, kies voor A1 kwaliteit!

Bereik het perfecte resultaat met hoogwaardige Caparol buitenmuurverven en 
kleuren uit de FASSADE A1 kleurenwaaier. Deze combinatie garandeert u een 
hoge kleurstabiliteit,  schone gevels en duurzame bescherming.

Gevelafwerking met optimaal rendement en maximale kleurstabiliteit.
Amphibolin
De universele, emissie- en oplos-
middelvrije muurverf voor buiten en 
binnen. Geschikt voor bijna iedere 
ondergrond.

Sylitol-NQG
De verkrijtingsstabiele hightech silicaat-
verf voor schonere gevels. 
Drie-dubbele verkiezeling door Nano-
Quartz Matrix Technology.

AmphiSilan
Mineraalmatte muurverf op basis 
van siliconenhars voor buiten. Door 
Nano-kwartsdeeltjes extra water- en 
vuilafstotend. Ook verkrijgbaar voor 
Nespri-TEC.

ThermoSan
Muurverf op basis van siliconenhars 
met Nano-kwartsdeeltjes voor geïso-
leerde muren. De verflaag is ongevoelig 
voor aangroei van algen en schimmels. 
Ook verkrijgbaar voor Nespri-TEC. 

ThermoSan Fassadenputz
Lichtgewicht sierpleister op basis van 
hybride bindmiddel met Nano-Quartz 
Matrix Technology voor schone gevels.


