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

Hier kunt u op vertrouwen: 

• Indeko-plus garandeert u de hoogste kwaliteit en  
dekking, met het laagste verbruik.

• De ruimte kan gewoon in gebruik blijven.
• U levert snel en efficiënt een fraai, mat resultaat af.

Al 40 jaar de kwaliteitsnorm 
voor binnenmuurverf

Indeko-plus
Dubbele dekkracht maakt uw vakmanschap nóg efficiënter
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Dubbele dekkracht voor efficiënt werken

Dé kwaliteitsnorm
Al meer dan 40 jaar geleden introduceerde Caparol Indeko-plus. 
Schilderwerk binnenshuis kreeg daarmee een nieuwe, hoge kwa-
liteitsstandaard. En Indeko-plus is nog steeds toonaangevend op 
het gebied van binnenmuurverven. Dankzij een voortdurende 
ontwikkeling van de producteigenschappen, een constante kwa-
liteit en de hoogste dekking.

Veilig en praktisch
Indeko-plus bevat geen oplosmiddelen en bij het verwerken 
komen geen schadelijke stoffen vrij. De verf is daardoor vrijwel 
geurloos en volkomen onschadelijk. Dat is niet alleen veilig, maar 
ook héél praktisch: het betekent dat de ruimte waar u schildert 
gewoon in gebruik kan blijven. Ideaal, bijvoorbeeld voor kantoren, 
woningen en wachtkamers.

Indeko-plus is er in verpakkingen van 1¼, 2½, 5 en 10 liter.

Indeko-plus zorgt ervoor dat uw vakmanschap volledig tot zijn recht komt. 
Dankzij de fraaie, matte uitstraling, maar zeker ook door de dubbele dekkracht. 
Met Indeko-plus, dé gerenommeerde binnenmuurverf van Caparol, werkt u 
twee keer zo efficiënt! 

Indeko-plus: vertrouwde kwaliteit voor hoogwaardig schilderwerk 
op alle binnenmuren.

Verfsysteem

Een juiste voorbehandeling als basis voor een gezond 
verfsysteem met Indeko-plus.

CapaSil Primer
• Wit gepigmenteerde hechtprimer voor onder dispersie- 

en dispersiesilicaatmuurverf voor binnen.
• Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige 

ondergronden.
• Uitstekende dekking en zeer gemakkelijk te verwerken.

OptiGrund E.L.F.
• Transparant, diep indringend en hydrofoob 

voorstrijkmiddel op basis van SilaCryl.
• Voor sterk zuigende oppervlakken.
• Verstevigt licht zanderige pleisters en betonnen 

oppervlakken.


