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Duurzaam ondernemen

Zorgzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen is nu meer dan ooit van belang.
We beschikken immers slechts over één enkele planeet, en de grondstoffen
daarvan zijn beperkt. Vanuit die gedachte is het gunstig dat de hoogwaardige
producten van Caparol zo goed dekken. Ook in de productie moet zuinig worden 
omgegaan met natuurlijke hulpbronnen – zelfs het stof dat hierbij ontstaat wordt 
opgevangen en teruggeleid in de materiaalkringloop.

DAW, het moederbedrijf van Caparol, is een van de meest duurzame bedrijven 
in Duitsland. Zo was DAW finalist van de German Sustainability Award 2018 in 
de categorie ‘Middelgrote bedrijven’, won Caparol de GreenTec Award 2018 voor 
producten op basis van o.a. camelinaolie en is hennep gevelisolatie bekroond 
met de architectuurprijs Iconic Award 2014 en de Innovatieprijs van het instituut 
Architektur + Bauwesen. 

Als schilder lever je een optimaal resultaat door vakmanschap te combineren 
met eersteklas producten en geavanceerde werkmethoden. Onzekere factoren 
en onaangename verrassingen kunt u niet gebruiken. Een goede samenwerking 
met de leverancier van uw verfsysteem is dan ook een voorwaarde voor succes. 
De verfspuitsystemen van Caparol laten zien hoe producten van topkwaliteit en 
actuele kennis elkaar versterken. 

Met een verfspuitsysteem werkt u professioneel en efficiënt. U bespaart tijd 
en loonkosten en dat biedt zowel de schilder als de opdrachtgever belangrijke 
voordelen. Een hoger rendement, minder nadelige gezondheidseffecten voor de 
vakman en minder belasting voor het milieu.  

In vastgoedonderhoud draait alles om efficiency. De verfspuitsystemen én de 
mensen van Caparol staan garant voor kwaliteit. Doet u al in een vroeg stadium 
een beroep op onze producten én onze kennis, dan begint u met Verfvertrouwen 
aan ieder project. 

Een efficiënte combinatie

 Woningen Veldhoven   
 (AmphiSilan Primer, ThermoSan Nespri)
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SNELLER

EFFICIËNTER

GEZONDER

Nespri stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder 
aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, 
vloeren, geparkeerde auto’s, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. 
En dat scheelt veel tijd en geld.

Een efficiëntere verwerking betekent lagere arbeidskosten en de mogelijkheid 
om meer werk te verzetten in dezelfde hoeveelheid tijd. Zo bespaar je arbeids-
kosten, afplakmateriaal en houd je meer tijd over. 

Nespri is het enige, gepatenteerde nevelVRIJE verfspuitsysteem in de markt. 
Wanneer er op de juiste manier mee wordt gewerkt is adembescherming dus 
ook niet noodzakelijk. Bij het conventionele airless-proces ontstaan hinderlijke 
spuitnevel en vervuilende aerosoldampen. Met nevelvrij spuiten met Nespri 
wordt de vervuiling tot een minimum beperkt.
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Efficiënter werken, zónder overspray

AIRLESS 
TWIN-NOZZLE

Perfect spuitpatroon, zonder spuit-
nevel, met hoge materiaaldoorvoer. 
Voor elke toepassing is er een ideale 
nozzle.

VERWARMDE 
SLANGHASPEL

Door de materiaalverwarming tot 
40 ° C in de verwarmingsslang heeft 
de verf altijd de ideale verwerkings-
temperatuur - dit resulteert in een 
gelijkmatig spuitpatroon. 

Kwalitatief hoogstaand resultaat tegen minimale kosten

Met Nespri brengt u de verf op allerlei ondergronden snel en nevelvrij aan. Een 
airlesspomp voert de verf door een speciale slang waarin een digitaal aange-
stuurd verwarmingselement voor een constante verwerkingstemperatuur van 
40°C zorgt. De verf wordt via de zogenaamde twin-nozzle verdeeld, waardoor u 
in één keer een hoge laagdikte realiseert. 

Het rendement van Nespri is uitzonderlijk hoog. U levert dus een kwalitatief 
hoogstaand resultaat af tegen minimale kosten. Het systeem is minder belastend 
voor het milieu; door het gebruik van grootverpakkingen beperkt u de hoeveel-
heid afval. 
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Bespaar tijd en geld

De manier waarop de schilder verf aanbrengt, is bepalend voor de mate van  
efficiency. Zeker bij grote oppervlakken. Met Nespri beschikt de professional over 
een unieke technologie om gevels, wanden en plafonds efficiënter te schilderen 
en het rendement van het project aanzienlijk te verhogen. 

Nespri stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder 
aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, 
vloeren, geparkeerde auto’s, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. 
En dat scheelt veel tijd en geld. 

NESPRI MANOMETER

Plug and play. Altijd de juiste druk, het 
ideale bereik duidelijk weergegeven. 
Innovatieve membraanpomptechno-
logie: meer prestaties, gelijkmatige 
verstuiving.

Caparol heeft Nespri al in 2004 samen met Wagner 
ontwikkeld. Sindsdien heeft het systeem zich onder 
uiteenlopende omstandigheden overtuigend bewezen. 
Inmiddels is Nespri toonaangevend op het gebied van 
spuitverfsystemen binnen de Nederlandse en Belgische 
schildersbranche.
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NespriTeXX Matt
Deze goed dekkende, matte binnenmuurverf heeft een goede vulling en goed geschikt 
voor de grotere projecten.

Muresko Nespri
Universele buitenmuurverf met een mineraal karakter, voor zowel op gladde als gestruc-
tureerde oppervlakken. Biedt optimale bescherming tegen vocht van buitenaf en is tevens 
zeer waterdampdoorlatend.

AmphiSilan Nespri en ThermoSan Nespri
Mineraalmatte buitenmuurverven op basis van siliconenhars. Dankzij het Caparol Clean 
Concept extra water- en vuilafstotend. ThermoSan Nespri is speciaal ontwikkeld voor 
toepassing op buitengevelisolatie en is minder gevoelig voor aangroei van algen en 
schimmels. 

AmphiSilan Primer
Met water te verdunnen voorstrijkmiddel als hechtbrug op gladde ondergronden 
en vaste, oude kunstharssierpleisters.

Buitengewoon veelzijdig

Voor een hoger onderhoudsrendement op de lange termijn heeft Caparol speciale 
buitenmuurverven met het vernieuwde Caparol Clean Concept. De gevel blijft lan-
ger schoon en de kleuren blijven langer mooi. Om dat te bereiken heeft Caparol 
een technologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat vuildeeltjes minder snel aan de 
verf hechten. Daarnaast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuur-
verf van Caparol een zelfreinigend effect. 

De kleuren van Caparol zijn niet alleen op de lange termijn mooier, maar ook di-
rect al. Voor alle buitenmuurverven met het Caparol Clean Concept kunt u gebruik 
maken van de de Caparol-gevelwaaier FASSADE A1. Daarmee kiest u de fraaiste 
kleuren en kleurcombinaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.

Nespri muurverven



Direct aan het werk, 
zónder overlast

Tape met een breedte van 5 centime-
ter is voldoende om het oppervlak af te 
plakken. U hoeft geen meubels en an-
dere kwetsbare objecten af te dekken, 
u kunt direct aan de slag. En in een 
ruimte waar activiteiten plaatsvinden, 
veroorzaakt u met Nespri minimale 
overlast. In een productiehal kan het 
werk gewoon doorgaan, net als in een 
kantoor, een winkel of een andere be-
drijfsruimte. 

STANDAARD
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Nevelvrije verfapplicatie met de 
speciale Nespri-formule vs. duidelijke 
spuitnevel met standaard materiaal.
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Bespaar tijd, kosten en inspanning met Spray-TEC

Met Spray-TEC wordt de omgeving nóg mooier

De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. 
Met Capacryl Spray-TEC verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend bent 
ook watergedragen lakverven. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook houten en 
metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behan-
delen. 

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, air-
coat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur. Capacryl Spray-TEC is een 
hoogwaardige, kras- en stootvaste PU-acrylaatlak. Zowel binnen als buiten 
werkt u er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft 
een hoog standvermogen. Als u het product airless spuit, kunt u een nattelaag-
dikte tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is 
één keer spuiten voldoende.
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Vriendelijk voor mens en milieu

 
Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdwinst op. De inspanning en de kosten per 
eenheid of onderdeel vallen verbazend laag uit. En alle producten van Spray-TEC 
zijn watergedragen. Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de bewoner en 
minder belasting voor het milieu. 
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Spray-TEC Primer
Met water te verdunnen grondverf speciaal voor verwerking met (verwarmde) airless-
spuitapparatuur. Geschikt voor hout en voorbewerkt metaal.

Spray-TEC Satin
Eenvoudig te verspuiten, sneldrogende lakverf met een hoog laagdikte bereik. Dankzij het 
Anti Dirt System (ADS) vrijwel ongevoelig voor handvetten en vuil.

 Bedrijfspand Porsche Service Centrum Limburg 
 (Spray-TEC)
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Een interessant alternatief voor roller en kwast

HOEVEELHEID MATERIAAL

BREEDTE VAN DE SPUITSTRAAL

SPUITSTRAAL 
horizontaal/vertikaal

NAST front-end en container
Het duurzame XVLP verfspuitsysteem 
Finish Control 5000. Geringe slijtage 
en makkelijk in gebruik dankzij het 
lage gewicht.
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NevelArme SpuitTechniek 

• uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, radiatoren, trappen en ander houtwerk
• bespaar arbeidsgangen door een uitstekende dekking na één keer spuiten
• kleur en materiaal kunnen heel snel worden gewisseld
• meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
• resultaat: een compleet laksysteem binnen één dag aanbrengen!

13

Snel en eenvoudig een professioneel resultaat

Met deze nevelarme spuittechniek (NAST) biedt Caparol een betrouwbaar, high-
tech alternatief voor kwast en roller. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. 
Dat is goed nieuws voor de schilder én voor mensen in de omgeving van het 
werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt of in krappe of slecht geventileerde 
ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te werken. U 
werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich bovendien 
eenvoudig laten reinigen en onderhouden.

Gebruik het NAST-spuitsysteem met de volgende Caparol lakproducten:
• Capacryl Aqua UniPrimer
• Capacryl Aqua PU Satin
• Capacryl Aqua PU Mat
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Productoverzicht spuitapparatuur
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Het Nespri systeem is ontwikkeld voor het afwerken van muuroppervlakken. 
Een systeem waarbij de verf, op vaak ruwe ondergronden, snel en nevelvrij 
kan worden opgebracht en verdeeld. Zowel de speciale pomp als de daarvoor 
ontwikkelde muurverven zijn op een hoog rendement ingesteld.

 Woningen Om de Haenen, Teteringen  
 (ThermoSan Nespri)

Krachtige allrounder met veel vermogen en een 
gelijkmatig spuitbeeld dankzij de langeslag-
membraan-techniek. Ideaal voor dagelijks gebruik 
binnen en buiten en scoort bijzonder goed voor 
grote objecten.

• Basisapparaat NespriPRO
• Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
• Flexibele eindslang
• AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
• Nespri twin-nozzle 316 & 317
• Nespri manometer
• Hogedrukfilter

 » Spanning: 230 V / 50 Hz
 » Maximale uitvoer: 4,3 l/min
 » Maximale constante spuitdruk: 200 bar
 » Maximale grootte twin-nozzle: 319
 » Gewicht: 55 kg

NESPRIPRO

De perfecte aanvulling voor iedereen die al 
een airless apparaat bezit en de voordelen van 
nevelvrij spuiten wil realiseren. Het kan worden 
aangesloten op alle gangbare airless apparaten 
met voldoende prestatieniveau.

• Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
• Flexibele eindslang
• AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
• Nespri twin-nozzle 316 & 317
• Nespri manometer
• Hogedrukfilter

 » Spanning: 230 V / 50 Hz
 » Netkabel: 6 m
 » Maximale druk: 250 bar
 » Gewicht: 29 kg

NESPRIKIT
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Toepassingsoverzicht

BINNEN- EN BUITENMUURVERVEN

GROND- EN LAKVERVEN

Gepigmenteerde voorstrijk 
voor gladde en matig tot 

niet zuigende ondergronden.

Sneldrogende grondverf 
voor  verwerking met 

(verwarmde) airless of 
airmix spuitapparatuur.

Wit en lichte kleuren

Wit, lichte en 
donkere kleuren

Wit en lichte kleuren.

Wit, lichte en 
donkere kleuren

Wit, lichte en 
donkere kleuren

Wit en alle kleuren uit 
de Caparol FASSADE A1 

kleurenwaaier.

Wit en alle kleuren uit 
de Caparol FASSADE A1 

kleurenwaaier.

Matte, zeer goed dekkende 
binnenmuurverf voor 

grote projecten.

Zijdeglanzende lakverf 
voor  verwerking met 

(verwarmde) airless of 
airmix spuitapparatuur.

Mineraalmatte, zeer 
waterdampdoorlatende 

buitenmuurverf voor metsel- 
en pleisterwerk.

Matte, universele buitenmuurverf 
voor de meest uiteenlopende 

ondergronden.

Mineraalmatte, zeer 
waterdampdoorlatende 

buitenmuurverf, minder gevoelig 
voor aangroei van algen en 

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

Professionele efficiency
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.
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