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CapaTex Primer

CapaTex Fix ThiX

CapaSil Primer 

CapaTex Mat

CapaTex Mat S1+

CapaTex PU Prestige

Sylitol Bio Interior

Indeko-plus

Indeko-W

De EU kent het Ecolabel toe aan producten die een aantoonbaar 
kleinere impact op het milieu hebben dan vergelijkbare producten 
in dezelfde categorie. Bij verfproducten heeft het Ecolabel 
voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, 
zoals formaldehyde en zware metalen, en het VOC-gehalte. 

NaturePlus geeft aan dat de productie van ecologische 
bouwmaterialen op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en neemt 
eveneens gezondheidscriteria in rekening.

Het AgBB-keur helpt bij de herkenning van onschadelijke 
verfproducten en vloercoatings. Producten met dit keurmerk voldoen 
aan alle eisen die door het Comité voor de Gezondheidsbeoordeling 
van Bouwproducten (AgBB) worden gesteld.

Geschikt voor mensen met allergieen (het product is 
conserveermiddelvrij).  TÜV Nord gekeurde binnenmuurverf die 
gecontroleerd is op schadelijke en allergene stoffen.  

Building Research Establishment Environmental Assesment Method
is een methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen 
en te certificeren. Een gebouw wordt beoordeeld door aan te tonen 
dat het voldoet aan een reeks credits over milieukwesties. De hier 
genoemde producten voldoen aan de normen van BREEAM HEA 9. 

Der Blaue Engel geeft aan dat het product op de belangrijkste 
milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke 
producten.

De Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering zorgt ervoor dat 
wordt voldaan aan de lage productemissie-eisen en is een teken van 
de focus van de aanvrager op kwaliteit en bijdrage aan een gezond 
binnenmilieu. Het omvat zowel inspecties van de fabrieksproductie 
volgens DIN 18200 als VOC-tests volgens EN 16516.

Geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed, volgens DIN EN 71-3. 
Hierbij zijn de eisen en testmethoden voor verf- en kleurlagen op 
speelgoed met betrekking tot giftige stoffen vastgelegd.

Capacryl lakken
Aqua UniPrimer, Aqua PU Primer,
Aqua PU Gloss en Satin

Disbon vloercoatings
320, 326, 357, 404, 420, 442, 447, 
458, 459, 468, 475

Disbon vloercoatings
374, 462, 467
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Hier vindt u onze certificering op het gebied van duurzaamheid. Kijk voor een overzicht van overige productcertificaten op www.caparol.nl. 

DAW NEDERLAND B.V. 
www.caparol.nl
info@caparol.nl


