
Robuuste kwaliteit volgens Zweeds recept.

Verfvertrouwen

Houtverf CapaWood Carat



CapaWood Carat 
Robuuste kwaliteit volgens Zweeds recept.
Houten gevels en gevelelementen hebben het in ons land flink te verduren. Maar nergens
zijn de omstandigheden zo extreem als in Scandinavië. Daarom ontwikkelde Caparol juist
dáár een bijzondere verf voor houten oppervlakken. CapaWood Carat combineert robuuste
kwaliteit met een vriendelijke en schone uitstraling. Traditie en innovatie komen samen  
in deze unieke houtverf. Ideaal voor gevelbetimmering, rabatdelen en overkappingen.

Naast CapaWood Carat is er ook CapaWood Intact en CapaWood Intact Primer.  
CapaWood Intact is bijzonder bestand tegen schadelijke UV-straling. Glans en 
kleur blijven hierdoor langer behouden, met name in donkere kleuren. En  
dankzij de flexibiliteit van de verflaag kan het de werking van het hout goed 
blijven volgen.

• Zelfreinigende verflaag 
 Het resultaat van uw schilderwerk blijft járenlang mooi 

• Duurzame bescherming tegen vocht en schimmels 
 Dankzij het Caparol Clean Concept

• Dringt diep in het hout 
 Voor een robuust en weerbestendig oppervlak

• Bespaart materiaal en arbeid 
 Twee lagen CapaWood Carat zijn voldoende voor  
 jarenlange bescherming

Verpakking Droogtijd Materiaalbasis Glansgraad Verwerking Kleuren

3 liter
1 liter

Stofdroog na 2 uur,
overschilderbaar
na 10 uur

Langoliealkyd- 
emulsie en  
acrylaat (hybride)

Zijdeglans Platte kwast of roller Via ColorExpress 
in vele kleuren 
verkrijgbaar.

Gedrukt op papier dat is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. 
Chloorvrij gefabriceerd. 

CapaWood Carat biedt de hoogste weerstand tegen vervuiling, aangroei en 
veroudering. Vijf jaar buitenexpositie op onze eigen locatie in Nijkerk toont aan dat 
CapaWood Carat langduriger bescherming biedt én langer schoon blijft dan 
andere waterverdunbare houtverven.

CapaWood Carat is één van de verven met het Caparol Clean Concept. Minerale 
deeltjes van microscopische grootte stoten vuil actief af. De minimale 
hoeveelheden vuil die op het oppervlak achterblijven spoelen er bij regen 
gemakkelijk weer af dankzij de unieke oppervlaktestructuur. Het oppervlak 
droogt snel weer op, waardoor algen en schimmels veel minder kans krijgen.

CapaWood Carat


