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Minder CO
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Verfvertrouwen

Binnenmuurverf Indeko-plus



CapaGreen Indeko-plus 
Vertrouwde kwaliteit – minder CO2-emissies*
De klassieker onder de Caparol muurverven: Indeko-plus was altijd al een uitzonderlijke 
binnenmuurverf en is dit nog steeds. Met een buitengewone dekking, een mat en zeer schrobvast 
oppervlak levert CapaGreen Indeko-plus voortaan ook een bijdrage aan het milieu.  

• Vertrouwde kwaliteit 
 Superdekkend en zeer schrobvast (dekking klasse 1  
 en natte slijtage klasse 1)

• Zeer matte afwerking

• Minder CO2-emissies* 
 Door gebruik van herwinbare grondstoffen wordt  
 de uitstoot van CO

2
-emissies verminderd.

• Emmer van gerecycled plastic

• Vrij van oplosmiddelen, conserveermiddelen  
 en weekmakers

Verpakking Natte slijtage Dekking Glansgraad Verbruik per m² Kleuren

10 liter
5 liter
2½ liter
1¼ liter

Klasse 1  
(schrobvast)

Klasse 1 Mat 125 ml 
op een gladde 
ondergrond. 

Via ColorExpress 
in vele kleuren 
verkrijgbaar.

*Kijk voor meer informatie op www.caparol.nl/indeko-plus. Gedrukt op papier dat is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. 
Chloorvrij gefabriceerd. 
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Voor de productie van het bindmiddel 
van Indeko-plus gebruikt Caparol 

herwinbare (biobased) grondstoffen. 
Deze grondstoffen worden gewonnen 

uit gecertificeerde biomassa en 
vervangen de kostbare fossiele 

grondstoffen. Concreet: het 
bindmiddel in Indeko-plus bespaart 
tot 62% CO

2
 in vergelijking met een 

conventioneel bindmiddel.  
Het productieproces is gecertificeerd 

door het REDcert²-systeem.

De grijze emmer van Indeko-plus is 
grotendeels gemaakt van gerecycled 
plastic, dus consumenten-afval (PCR). 

Het gebruik van ‘post consumer 
recyclaat’ (PCR) als grondstof zorgt 
voor een aanzienlijke CO

2
-reductie.  

De verpakkingen zijn ook 100% 
recyclebaar. Zo besparen we vandaag 
al ca 0,3 kg CO2 per 10 l verpakking.

Caparol werkt sinds 2017 klimaat-
neutraal in haar productieprocessen en 

kantoorgebouwen op de Duitse 
productielocaties. De stroomvoorziening 

is omgezet naar 100% groene stroom  
uit herwinbare energiebronnen.  

De onvermijdelijke uitstoot wordt 
gecompenseerd door de aankoop  

van emissiecertificaten.

Duurzame receptuur Duurzame verpakking Klimaatneutrale productie

Fossil resource saving product 
by using renewable raw 
materials in the value chain

www.redcert.org


