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CapaWood Carat
Onverzettelijke houtverf uit het hoge noorden

www.facebook.com/CaparolNL

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/user/CaparolNL

CapaWood Carat biedt de hoogste weerstand tegen 
veroudering en slijtage. Dat blijkt uit onderzoek in 
Scandinavië, maar ook in andere plaatsen in Europa. 
Zo toonde een test in Istanbul aan dat het oppervlak 
van CapaWood Carat bij extreme luchtvervuiling veel 
schoner blijft dan die van conventionele houtverven. 

Overigens is CapaWood Carat de laboratoriumfase al 
lang voorbij. Tienduizenden huizen in Europa profite-
ren van de bescherming én het zelfreinigende opper-
vlak van Carat:

• beschermt houten gevels effectief
• dekt en vult uitstekend
• jarenlang een mooie, schone uitstraling
• zonder grondverf aan te brengen
• waterverdunbaar



 

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 noordelijke 
onverzettelijkheid met een vriendelijke en schone uitstraling. Traditie en innovatie komen 
samen in deze unieke houtverf. 

Naast CapaWood Carat is er ook CapaWood Intact en 
CapaWood Intact Primer. CapaWood Intact is bijzon-
der bestand tegen schadelijke UV-straling. Glans en 
kleur blijven hierdoor langer behouden. En dankzij 
de flexibiliteit van de verflaag kan het de werking van 
het hout goed blijven volgen. 

CapaWood Intact Primer is een extreem vullende en 
diep indringende waterverdunbare grondverf, spe-
ciaal voor onder CapaWood Intact. Op onbehandeld 
hout volstaat een 2-laagssysteem bestaande uit een 
grondlaag CapaWood Intact Primer en een afwerk-
laag CapaWood Intact.

Of je nu kiest voor CapaWood Carat of voor CapaWood 
Intact met Intact Primer; op onbehandeld hout zijn 
twee lagen CapaWood altijd afdoende.

Noordelijke onverzettelijkheid met een vriendelijke uitstraling

Kijk op www.caparol.nl voor 
meer informatie over onze 
houtbeschermingsproducten.

Vakmensen met hart voor hout werken graag met CapaWood. 
Ze leveren gegarandeerd een degelijk resultaat af met een 
opvallende, vriendelijk uitstraling. 

Waterverdunbaar

Met Caparol Clean Concept 
voor duurzaam schone gevels

Dringt diep in het hout

Duurzame bescherming 
tegen vocht en schimmels

 Voorzijde: Bungalow- en Watersportpark De Pharshoeke, Heeg
 Noorse woningen, Burgh-Haamstede

Inspiratie uit het hoge noorden

Als houten gevel heb je het in Nederland bepaald niet mak-
kelijk. 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.

Hout blijft jarenlang mooi

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.


