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Vastgoed beschermen

Continuïteit is het sleutelwoord in de visie van Caparol. Dat was al het geval
toen Robert Murjahn in 1895 zijn Deutsche Amphibolin-Werke oprichtte en dat
is altijd zo gebleven. De deskundigheid en de producten van Caparol spelen een
hoofdrol bij het beschermen van kwetsbaar en kostbaar vastgoed. Historische
en monumentale panden, maar ook moderne en duurzame gebouwen.
Eigenaren, opdrachtgevers, bewoners en gebruikers stellen steeds hogere
eisen aan vastgoed. En dus stellen we bij Caparol steeds hogere eisen aan
onze producten. Keer op keer nemen we de eigenschappen van onze bestaande
producten onder de loep om te bekijken waar de mogelijkheden liggen om ze
nóg beter te laten presteren. Daarbij maken we gebruik van geavanceerde
technieken en innovatieve productiemethoden.
Een optimale en verantwoorde bescherming van kozijnen, deuren, gevelelementen en andere houten gebouwdelen is de finishing touch van integraal
vastgoedonderhoud.

Geschiedenis schrijven doe je door vooruit te kijken
De zorg voor mens en milieu is al sinds jaar en dag een vanzelfsprekend
onderdeel van de visie en het beleid van Caparol. Het was dan ook niet meer
dan logisch dat Caparol als eerste verfmerk een volwaardige lak op waterbasis
presenteerde. Dat gebeurde al in 1973, toen de toekomst van onze planeet
nog geen dagelijks gespreksonderwerp was. Capacryl werd al snel een
begrip. Tot op de dag van vandaag is Caparol toonaangevend als het gaat om
verfproducten die de omgeving niet of nauwelijks belasten.
De introductie van de Capacryl-lijn is maar één van de voorbeelden hoe
Caparol niet alleen vastgoed beschermt, maar ook de mensen die er gebruik
van maken en de wereld daar omheen. We werken voortdurend aan nieuwe
producten en verbeteren bestaande waar dat maar mogelijk is.
Zo schrijven we geschiedenis. Door elke dag vooruit te kijken.
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De kracht van watergedragen lakken

Duurzaam werken zonder in te leveren op kwaliteit
Kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid staan voorop bij het afwerken van houten
gebouwelementen. Tegelijkertijd krijg je als eigenaar, opdrachtgever, adviseur
en vakschilder steeds vaker te maken met duurzaamheidseisen. Terecht, want
iedereen begrijpt dat onze planeet nog langer mee moet dan vandaag of morgen.
Watergedragen lakken zijn al lang geen hobby meer van bevlogen milieubeschermers; ze behoren inmiddels tot de standaardproducten voor vastgoedonderhoud. Caparol heeft aan die ontwikkeling flink bijgedragen door de kwaliteit
van lakken op waterbasis keer op keer te verbeteren.

Veilig geproduceerd
Caparol streeft ernaar bij het ontwikkelen van recepturen en het fabriceren van
producten het milieu minimaal te belasten en de gezondheid van verwerkers en
eindgebruikers maximaal te ontzien. Vandaar: CapaCARE.

Het druppel-symbool geeft aan
dat het product waterverdunbaar is.

4

Watergedragen lakken

Mooi, duurzaam en efficiënt
Capacryl is betrouwbaar, verantwoord, mooi én veelzijdig. Naast Aqua PU Satin
(zijdemat) en Aqua PU Gloss (glanzend) is er ook een volledig matte lakverf op
waterbasis: Aqua PU Mat. Alle Capacryl-varianten zijn bovendien leverbaar
in iedere denkbare kleur – en dat geldt niet alleen voor de afwerklaag, maar
óók voor de primers. De Capacryl-lakken van Caparol bieden de vakman alle
mogelijkheden om snel en probleemloos te werken én een fraai resultaat af te
leveren. Onder alle omstandigheden en voor ieder project is Capacryl zonder
enige twijfel inzetbaar. Zowel binnen als buiten bieden de watergedragen lakken
van Caparol een bescherming die degelijk en duurzaam tegelijk is.

Watergedragen lak kan voortaan alles hebben
Verfwerk binnenshuis krijgt de ene aanval na de andere te verduren. Caparol
introduceerde een watergedragen lak mét een verharder. Capacryl Aqua 2K
PU Satin is verbijsterend hard en biedt een actieve bescherming tegen stoten
en krassen, maar ook tegen schoonmaakmiddelen en huidvet. Hoe kwetsbaar
het oppervlak ook is, met de nieuwe Capacryl Aqua 2K PU Satin bied je een
ongeëvenaarde bescherming.

Capacryl Aqua PU Gloss, Satin en Mat
Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak voor professionele, kras- en
stootvaste laklagen binnen. Geschikt als afwerking op
houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.

•
•
•
•

zeer goed kras- en stootvast
uitstekende vloeiing en dekking
geschikt voor kinderspeelgoed
in mat, zijdemat en glanzend

Capacryl Aqua 2K PU Satin
Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel te verduren
hebben. Twee componenten (2K). Bestand tegen huidvet, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën.

•
•
•
•

minimale geurbelasting
zeer goed kras- en stootvast
voor binnen en buiten
zijdemat
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Hechtkracht is van levensbelang
Voor de professionele schilder is hechting van cruciaal belang. De onmisbare
basis voor een eindresultaat van hoge kwaliteit. Maar ook een voorwaarde voor
efficiency. Kun je niet blindelings vertrouwen op de hechting van je grondlaag,
dan komt uiteindelĳk je bedrĳfsresultaat in gevaar. Als je volgens plan wilt
dóórwerken, kies je voor een primer die zĳn sporen heeft verdiend en zĳn
kwaliteit heeft bewezen.
Wij introduceerden al in 1973 de eerste volwaardige, watergedragen lakverf. Die
voorsprong hebben we nog steeds. Capacryl Aqua UniPrimer is met afstand de
meest veelzĳdige en meest betrouwbare watergedragen grondverf. Zo creëer je
een stevige basis voor een duurzaam resultaat.

Capacryl Aqua UniPrimer
De universele hechtprimer voor binnen en buiten
toepassing. De primer is ook bijzonder geschikt voor
non-ferro metalen en hard-PVC. Leverbaar in alle
kleuren (dus ook donkere kleuren) via ColorExpress.

Capacryl Aqua PU Primer
De ideale primer voor het Capacryl Aqua PU laksysteem. Dit product is uitermate goed te schuren
zonder dat het schuurpapier direct ‘dichtslibt’. Een
vlakke, egale en goed geschuurde ondergrond is een
voorwaarde voor strak lakwerk.
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•
•
•
•

super hechtend
glansgraad: mat
goed schuurbaar
snel drogend

•
•
•
•

glansgraad: mat
goed vullend
uitstekende hechting
zeer goed vloeiend

Gronden met systeem
Afwerkingen in gele, rode en oranje kleuren dekken vaak slecht. Deze matige
dekking wordt veroorzaakt door het gebruik van organische pigmenten in de
verf. Om een betere dekking te bereiken wordt in de praktijk vaak een witte of
grijze grondlaag aangebracht, waardoor het contrast met de ondergrond wordt
gereduceerd. De dekking lijkt verbeterd, echter de kleur van de afwerking wordt
ten opzichte van het kleurstaal ‘opgelicht’ resp. ‘vergrijsd’.
Het grondkleursysteem van Caparol biedt hier uitkomst. Dit systeem bestaat
uit speciaal ontwikkelde grondkleuren met een hoog aandeel wit pigment,
waarmee een goede dekking van de ondergrond bereikt wordt. Bovendien zijn
de grondkleuren afgestemd op de kleur van de afwerking. Op deze manier wordt
er voor gezorgd dat de afwerklaag in combinatie met de grondkleur zeer goed
overeenkomt met het kleurstaal.

Kinderspel
Hoe betrouwbaar wilt u het hebben? Alle Capacryl-lakken zijn geschikt voor
gebruik op kinderspeelgoed, volgens de Europese norm DIN EN 71-3.
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De slechtst
dekkende kleuren
in de kleurencirkel

Onvermijdelijk succes

Overtuigende eigenschappen maken de keuze eenvoudig
Het verwerkingsgemak is misschien wel de meest opvallende en onderscheidende eigenschap van TriMaXX. Schilders die één keer met het product hebben
gewerkt, zijn direct overtuigd. Bij een volgend project valt de keuze dan ook opvallend vaak wéér op TriMaXX. Dat de lak óók garant staat voor een ongeëvenaarde dekking en een probleemloze dekking, maakt de beslissing natuurlijk
nóg eenvoudiger. TriMaXX blijft zich ná het onderhoud nog jarenlang bewijzen.
Het schilderwerk behoudt nog tot in lengte van jaren zijn krachtige uitstraling,
of het nu afgewerkt is met Satin, Gloss of Mat. De stabiele kleuren leveren een
aanzienlijke bijdrage aan de uitstraling en daarmee aan de waardeontwikkeling
van het vastgoed.
Daar komt bij dat Caparol er bij de ontwikkeling van TriMaXX in geslaagd is de
geur en afgifte van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. Het effect
van vastgoedonderhoud met TriMaXX is dus in alle opzichten duurzaam.

TriMaXX Gloss en Satin
TriMaXX Gloss en TriMaXX Satin geven een maximale
bescherming voor duurzaam schilderwerk buiten.
Uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals
ramen deuren, kozijnen en daar waar lakwerk met
hoge prestaties wordt geëist.

TriMaXX Primer
Gemakkelijk te verwerken en isolerende grondverf
op houten oppervlakken buiten. Over te schilderen
met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende
lakken.

TriMaXX SpeedPrimer
Goed hechtende, zeer sneldrogende grondverf voor
alle houten oppervlakken buiten. Verwerkbaar tot
0 °C. Hecht ook bijzonder goed op diverse metalen
en kunststoffen.
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•
•
•
•

zeer goed hechtend
zeer goed kleur- en glansstabiel
dekt en vloeit uitstekend
in zijdemat en hoogglans

•
•
•
•

zeer goed te schuren
goed vullend vermogen
hecht goed
zeer goede dekkracht
en kantendekking

• goed vullend vermogen
• zeer goed te schuren
• voor snelle droging
(na 2-3 uur overschilderbaar)
• roestwerend

Oplosmiddelhoudende lakken

Een beloning voor vakmanschap
Voor een onderhoudsresultaat dat in alle opzichten indruk maakt, is een schilder
die zijn vak verstaat een eerste vereiste. Maar vakmanschap alléén is niet voldoende. De schilder moet aan de slag kunnen op basis van complete informatie
en een eerlijk, deskundig advies. Bovendien heeft hij uiteraard een eersteklas
verf nodig. Die combinatie van factoren noemen we bij Caparol verfvertrouwen
– en dat heb je of je hebt het niet. Een professional die werkt met het TriMaXXlaksysteem van Caparol heeft het. Gegarandeerd.
Wie op de Nederlandse professionele verfmarkt succes wil boeken met een
nieuw product, moet van goeden huize komen. Caparol kreeg het voor elkaar
met de lakken van TriMaXX. Zowel schilders als adviseurs en opdrachtgevers
ontdekten al snel de sterke eigenschappen van het product. Vanaf dat moment
was het succes bijna onvermijdelijk.

Solide dekking gegarandeerd
De lakken en primers van TriMaXX vormen samen een efficiënt en uitgebalanceerd
laksysteem. De primers vloeien goed, ze zijn snel en prettig te schuren en ze
bieden veel vullend vermogen. TriMaXX Primers zijn leverbaar in alle kleuren van
het Caparol ColorExpress-systeem.
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Onverzettelijkheid met een vriendelijk gezicht

Inspiratie uit het hoge noorden
Als houten gevel heb je het in Nederland bepaald niet makkelijk. Het ene
moment sta je te blakeren in de zon, even later is de volgende bui al weer in
aantocht. En ondertussen waait de wind vrijwel onafgebroken. Kortom; nergens
zijn de omstandigheden voor een houten gevel zó zwaar als in Nederland. Bijna
nergens. In Scandinavië is het allemaal nog nét iets extremer. Daarom liet
Caparol juist dáár, in het hoge noorden, een serie houtverven ontwikkelen die
houten gevels langdurig beschermen tegen extreme weersomstandigheden.
CapaWood Carat bevat een olie die diep in het hout dringt. De verf beschermt
het hout krachtig en langdurig tegen vocht. In een omgeving met veel schaduw
en bomen komt CapaWood Carat volledig tot zijn recht. CapaWood Intact
onderscheidt zich door een bijzonder bindmiddel; een zuivere acrylaat. Daardoor
beschermt CapaWood Intact het hout niet alleen, maar blijven ook de glans en
kleur jarenlang behouden. De veflaag is elastisch en blijft dus meebewegen met
de werking van het hout.

Caparol Clean Concept
De houtverven van CapaWood zijn voorzien van het Caparol Clean Concept.
Dankzij microscopisch kleine minerale deeltjes stoot de verf actief vuil af. Bij
iedere regenbui reinigt het geschilderde oppervlak zichzelf. Zo krijgen algen en
schimmels minder kans en blijft het houtwerk véél langer mooi.
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Houtverven

Hout blijft jarenlang mooi
Vakmensen met hart voor hout werken graag met CapaWood. Ze leveren gegarandeerd een degelijk resultaat af met een opvallende, vriendelijk uitstraling.
Bovendien zijn twee lagen CapaWood altijd voldoende voor een jarenlange bescherming.

CapaWood Carat
Waterverdunbare houtverf die diep in het hout doordringt. Biedt een grondige en duurzame bescherming
tegen vocht en schimmels. En omdat de aangebrachte
verflaag zichzelf keer op keer reinigt, blijft het resultaat van uw schilderwerk járenlang mooi.

CapaWood Intact
Elastische houtverf, bijzonder geschikt voor situaties
met veel atmosferische vervuiling. Glans en kleur
blijven langer behouden. Dankzij de flexibiliteit van de
verflaag kan het de werking van het hout goed blijven
volgen. Zijdeglanzend.

CapaWood Intact Primer
Extreem vullende en diep indringende grondverf,
speciaal ontwikkeld voor onder CapaWood Intact.
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• zelfreinigend
• op basis van alkydemulsie
en acrylaat
• één-pot-systeem
• langdurig bestand tegen
schimmelaangroei

• uitstekende glansen kleurstabiliteit
• waterverdunbaar
• droogt snel
• op basis van acrylaat

• waterverdunbaar
• uitstekende dekking
• op basis van alkydemulsie
en acrylaat

Efficiënt werken met nevelarme spuittechniek

Goed nieuws voor opdrachtgever, schilder
én directe omgeving
In vastgoedonderhoud is innovatie aan de orde van de dag. De vernieuwingen
beperken zich niet tot de eigenschappen en kwaliteit van de verf. Bij Caparol
betrekken we ook de gereedschappen in onze research & development. Bij een
eersteklas verf hoort nu eenmaal het beste gereedschap.
Geavanceerde gereedschappen en verwerkingstechnieken kunnen het eindresultaat op een positieve manier beïnvloeden. Met NAST heeft Caparol een compleet systeem van gereedschap en verf ontwikkeld dat een perfecte balans biedt
tussen snelheid, kostenefficiëntie en kwaliteit.

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!
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Spuitproducten

Interessant alternatief voor de kwast
De nevelarme spuittechniek van NAST is een betrouwbaar en technisch hoogstaand
alternatief voor kwast en roller. Met name de watergedragen producten Capacryl
Aqua Uniprimer NAST en Capacryl PU Satin NAST zijn tot in de details afgestemd op
het NAST-systeem.
De uitgekiende apparatuur stelt iedere schilder in staat om de NAST-verven van
Caparol met zeer weinig nevel aan te brengen. Dat is goed nieuws voor de schilder
en voor iedereen die zich in de directe omgeving bevindt. En omdat je met NAST snel
en zuinig werkt, zijn ook opdrachtgevers er bijzonder over te spreken.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Universele watergedragen hechtprimer met een
buitengewone hechting en snelle droging. Ontwikkeld
om met een speciale Caparol-nozzle nevelarm te
verspuiten met Wagner XVLP FinishControl 5000 en
6500 TS en Titan Focus 700.

• water- en vuilafstotend
• spanningsarm, niet
thermoplastisch
• voor binnen en buiten

Capacryl Aqua PU Satin NAST
Watergedragen lakverf met uitstekende dekking
en zeer goede verwerking. Ontwikkeld om met een
speciale Caparol-nozzle nevelarm te verspuiten met
Wagner XVLP FinishControl 5000 en 6500 TS en Titan
Focus 700.

•
•
•
•

weerbestendig
milieusparend en reukarm
voor binnen en buiten
glansgraad: zijdemat

Capacryl Aqua PU Mat NAST
Watergedragen lakverf met uitstekende dekking
en zeer goede verwerking. Ontwikkeld om met een
speciale Caparol-nozzle nevelarm te verspuiten met
Wagner XVLP FinishControl 5000 en 6500 TS en Titan
Focus 700.

•
•
•
•

weerbestendig
milieusparend en reukarm
alleen voor binnen
glansgraad: mat

13

Met Spray-TEC wordt de omgeving nóg mooier
De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol.
Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless,
aircoat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur (Nespri). Capacryl SprayTEC is een hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaanacrylaatlak. 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 nattelaagdikte tot 300 μm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de
ondergrond is één keer spuiten voldoende.

Capacryl Spray-TEC Primer
Goed vullende grondverf op oude verf- en laklagen
en maatvast houtwerk. Zowel binnen als buiten toe te
passen.

•
•
•
•

goed te schuren
goed vullend
dekt zeer goed
droogt snel

Capacryl Spray-TEC Filler
Waterverdunbare spuitplamuur als zeer goed
vullende tussenlaag op maatvast houtwerk binnen.
Na voldoende drogen ook met oplosmiddelhoudende
alkydharslakken over te schilderen.

•
•
•
•

grote laagdikte tot 500 μu
snel overschilderbaar
zeer goed te schuren
beperkte isolerende werking

Capacryl Spray-TEC Satin
Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor
binnen en buiten, speciaal ontwikkeld voor airlessspuitapparatuur. Nattelaagdikte tot 300 μm mogelijk.

• zeer goed stoot- en krasvast
• dekt zeer goed
• ongevoelig voor handvet en vuil
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Kleuren van eigen bodem
Kleurenwaaier

Een kleurenkaart van Nederland
Waar je ook aan het werk gaat, met kleurenwaaier ‘Kleuren van eigen bodem’
speel je moeiteloos in op de wensen van ál je klanten. ‘Kleuren van eigen bodem’ is een selectie van gezichtsbepalende tinten voor het Nederland van nu.
Met kleuren die al eeuwenlang in ons land te vinden zijn, maar óók eigentijdse,
expressieve kleuren.
De kleurcollectie is met name bedoeld voor lakproducten voor buiten en binnen.
De waaier bestaat uit 101 kleuren, gecodeerd volgens het Caparol 3D systeem,
plus alle RAL-kleuren. Een aantal van deze kleuren heeft herkenbare, klassieke
kleurnamen als ‘grachtengroen’, ‘standwit’ en ‘ossenbloedrood’.

De lakkenwaaier van Caparol
•
•
•
•

Gebaseerd op uitgebreid landelijk kleurenonderzoek
Bevat ook diverse nieuwe kleuren
Uitgevoerd in twee glansgraden
Inclusief standaard RAL kleuren

15

Beitsen

Zijdeglans

Houtverven

Zijdeglans

Mat

Zijdemat

Lakken
Glans

Hoogglans

Primers

Oplosmiddelhoudend

Hout
Metaal/kunststof
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Waterverdunbaar
Hout

Metaal/kunststof

+
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Beknopt productoverzicht

Watergedragen grondverven

Capacryl Aqua MultiPrimer
Waterverdunbare grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal,
isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout.

Capacryl Aqua Holz-IsoGrund
Speciale isolerende grondverf voor hout met in water op te lossen en verkleurende
inhoudsstoffen, die met Capacryl Aqua-lakken wordt afgewerkt.

Capacryl Aqua UniPrimer
Watergedragen sneldrogende hechtprimer voor toepassing buiten en binnen.

Watergedragen lakken

Capacryl Aqua PU Primer
Waterverdunbare, goed vullende grondverf op hout en voorbehandelde ondergronden,
binnen en buiten.

Capacryl Aqua PU Gloss, Satin en Mat
Hoogwaardige, watergedragen lakverf op basis van acryl en polyurethaan.

Capacryl Aqua 2K PU Satin
Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel
te verduren hebben.

Oplosmiddelh.
systeemlakken

Watergedragen houtverven

Capacryl Aqua FerroCoat
High-solid coating met corrosiewerende eigenschappen voor metalen oppervlakken.

CapaWood Carat
Zelfreinigende, waterverdunbare houtverf voor buiten. Dringt diep in het hout,
geen grondverf nodig.

CapaWood Intact
Dekkende, waterverdunbare houtverf voor buiten met uitstekende glans- en kleurstabiliteit.

CapaWood Intact Primer
Extreem vullende en diep indringende waterverdunbare grondverf voor onder CapaWood Intact.

TriSystem Gloss en Satin
Vochtregulerende systeemverf, met hoge prestaties voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk.
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Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Universele matte watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten,
om nevelarm te verspuiten.

Spuitproducten

Capacryl Aqua PU Satin NAST en Mat NAST
Watergedragen lakverf met zeer goede verwerking voor binnen en buiten,
om nevelarm te verspuiten.

Capacryl Spray-TEC Primer
Goed vullende grondverf op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk
voor binnen en buiten.

Capacryl Spray-TEC Filler
Waterverdunbare spuitplamuur als zeer goed vullende tussenlaag op maatvast
houtwerk binnen.

Oplosmiddelh. grondverven

Capacryl Spray-TEC Satin
Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten, ontwikkeld voor
airless- en airmix-spuitapparatuur.

TriMaXX Primer
Oplosmiddelhoudende grondverf voor houten oppervlakken buiten.

TriMaXX SpeedPrimer
Oplosmiddelhoudende, sneldrogende grondverf voor houten oppervlakken buiten.

Oplosmiddelhoudende lakken

TriMaXX Gloss en Satin
Hoogwaardige lakverf voor buiten op basis van een gesiliconiseerde alkydhars en acrylaat.

TriMaXX FerroCoat
High-solid coating voor metalen oppervlakken met corrosiewerende eigenschappen.

Capalac SuperWeiß
Hoogglanzende polyurethaan-alkydharslak voor buiten. Bevat geen aromaten
en minder vergelend.

Capalac SeidenWeiß
Zijdematte polyurethaan-alkydharslak voor buiten. Bevat geen aromaten en minder vergelend.
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Houtbescherming van Caparol
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL
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www.youtube.com/user/CaparolNL
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