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Schone wanden met PremiumClean
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Schone wanden met PremiumClean
Stijlvolle, matte wanden die langer mooi blijven.

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/user/CaparolNL

Met Caparol maakt u het blijvend mooier. En dankzij 
PremiumClean ook in ruimtes waar de wanden nogal 
eens in aanraking komen met handen, schoenen, tas-
sen en jassen. Voor woonruimtes (zoals keukens en 
gangen) maar ook voor het onderwijs, de zorg en tal 
van openbare instellingen vormen de binnenmuurver-
ven van Caparol de ideale oplossing voor fraai én eco-
nomisch interieuronderhoud. 

• Stijlvolle, matte uitstraling
• Sterk
• Makkelijk en zeer goed schoon te maken
• Lagere onderhoudskosten
• Grote keuze in kleuren



 

By hoge hygiënische eisen

Of het nu gaat om een school, een keuken, een drukke wacht-
ruimte of een gang waar veel mensen doorheen lopen, wan-
den hebben het iedere dag zwaar te verduren. Met Premium- 
Clean van Caparol creëert u een wand die er chic uitziet en 
tóch niet al te kwetsbaar is. U kunt het matte oppervlak prima 
schoonmaken, zonder dat er glimmende plekken achterblij-
ven. PremiumClean heeft geen enkel probleem met de ge-
bruikelijke schoonmaakmiddelen en is zelfs bestand tegen 
desinfecterende middelen op waterbasis.

Voor intensieve kleuren

Matte muurverven waren in het recente verleden altijd ui-
terst gevoelig voor het zogenaamde schrijfeffect: vegen en 
krassen die ontstaan door een geringe mechanische belas-
ting. PremiumColor biedt een aanzienlijk hogere belastbaar-
heid, zodat u ook op muren sprekende, donkere kleuren kunt 
toepassen zonder dat er snel vegen ontstaan. Daardoor is 
onderhoud minder snel nodig en levert uw investering niet 
alleen opvallend mooie wanden op, maar ook een duurzaam 
resultaat.

Een matte binnenmuurverf geeft wanden een subtiele, stijlvolle uitstraling. Helaas kunnen deze 
matte wanden ook een nadeel hebben; in ruimtes die  intensief worden gebruikt, zijn de sporen van 
het gebruik al snel zichtbaar. Voorheen was het schoonmaken van een mat oppervlak onbegonnen 
werk. Met PremiumClean van Caparol is dat verleden tijd; een mooie, matte afwerking die zeer 
goed te reinigen is.

Waar voorheen een zijdeglanzende, bindmiddelrijke 
muurverf toegepast moest worden om het schrijf-
effect en de afgifte van pigment te vermijden, kan er 
met PremiumColor ook voor een matte wandafwer-
king gekozen worden.  

Voor een fraaie matte wand die tegen een stootje kan

Kijk op www.caparol.nl
voor meer informatie over 
onze binnenmuurverven.

PremiumClean en PremiumColor bieden samen nieuwe moge-
lijkheden voor duurzame wandoppervlakken. Veelzijdig, aan-
sprekend én economisch voordelig:

Hoge belastbaarheid

Zeer goed reinigbaar

Lagere onderhoudskosten

Flexibiliteit in kleurkeuze

  Sportcampus, Den Haag 
 Brede School, Hoofddorp


