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Dubbele dekkracht met Indeko-plus
De klassieker die zich blijft vernieuwen
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De vakschilder kijkt natuurlijk vóór alles naar de kwa-
liteit. En terecht. Daarom hebben we IndekoGeo net zo 
lang getest tot het product zich in alle opzichten kon 
meten met Indeko-plus, de klassieker onder de muur-
verven. Het nieuwe product heeft exact dezelfde dek-
king, dezelfde uitstraling en dezelfde verwerkingsei-
genschappen als Indeko-plus. Het enige verschil? Met 
IndekoGeo wordt de wereld nóg mooier.  

• bindmiddel op basis van  
100% herwinbare grondstoffen

• vrij van oplosmiddelen en conserveermiddelen 
• verpakking van gerecycled materiaal 
• 35% minder uitstoot van broeikasgas tijdens  

de productie 
• dekking klasse 1, schrobklasse 1 
• extreem matte afwerking



Universeel voorstrijkmiddel: CapaTex Primer
Gepigmenteerde hechtlaag voor gladde oppervlakken. 
Bijzonder geschikt als structuurloze grondlaag onder alle 
CapaTex muurverven.

Spatvrij fixeren met de roller: CapaTex Fix ThiX
Diep indringend, transparant voorstrijkmiddel dat 
zonder spatten met de roller aan te brengen is. Schoon 
en gemakkelijk te verwerken waardoor je efficiënt en 
economisch werkt.

Dubbele dekkracht voor efficiënt werken
De klassieker die zich blijft vernieuwen

Al meer dan 40 jaar geleden introduceerde Caparol Indeko-
plus. Schilderwerk binnenshuis kreeg daarmee een nieuwe, 
hoge kwaliteitsstandaard. En Indeko-plus is nog steeds toon-
aangevend op het gebied van binnenmuurverven. Dankzij een 
voortdurende ontwikkeling van de producteigenschappen, een 
constante kwaliteit en de hoogste dekking. Zo is Indeko-plus 
recent vernieuwd, waardoor het zich nóg beter laat verwer-
ken. Door de langere open tijd is het nog eenvoudiger om een 
strak en streeploos resultaat te verkrijgen en het oppervlak is 
bovendien makkelijk bij te werken.

Veilig en praktisch

Een gezonde leefomgeving is voor ons een belangrijke doel-
stelling. Om eventuele (zeldzame) allergische reacties uit te 
sluiten heeft de research-afdeling  jaren gewerkt aan een vol-
ledig conserveermiddelvrije muurverf. Met de nieuwe Indeko-
plus hebben we die mijlpaal bereikt. Tevens bevat Indeko-plus 
geen oplosmiddelen en is de verf vrijwel geurloos en volkomen 
onschadelijk. Dat is niet alleen veilig, maar ook héél praktisch: 
het betekent dat de ruimte waar u schildert gewoon in gebruik 
kan blijven. Ideaal, bijvoorbeeld voor kantoren, woningen en 
wachtkamers.

Een juiste voorbehandeling als basis voor 
een gezond verfsysteem met Indeko-plus.

Indeko-plus zorgt ervoor dat uw vakmanschap volledig tot zijn recht komt. Dankzij de fraaie, 
matte uitstraling, maar zeker ook door de dubbele dekkracht. Met Indeko-plus, dé gerenom-
meerde binnenmuurverf van Caparol, werkt u twee keer zo efficiënt en boekt u altijd een per-
fect resultaat. Indeko-plus is nu volledig vrij van conserveermiddelen en laat zich nóg beter 
verwerken. Dankzij een langere open tijd, een matter oppervlak en een diepere optische witheid 
bieden muren en plafonds zelfs bij strijklicht een buitengewoon egale aanblik.

Volledig vrij van conserveermiddelen

Dekking klasse 1 en 
natteslijtage klasse 1

Mat oppervlak, hoge witheid

Hoog rendement: 8 m2 per liter


