
Doorwerken met TriMaXX All Weather
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Doorwerken met TriMaXX All Weather
Buitengewone droging - buitengewone kwaliteit!

4-seizoenen onderhoud

MaXXimaal overtuigend
•  maXXimale droging bij lage temperaturen
• maXXimale dekking
• maXXimale glans- en kleurstabiliteit 
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DAW NEDERLAND B.V.
Postbus 1122    NL - 3860 BC Nijkerk
Tel: +31 (0)33 - 247 50 00    Fax: +31 (0)33 - 245 18 33
E-mail: info@caparol.nl    Website: www.caparol.nl



Als het echt snel moet drogen!

Hoe groot de uitdaging ook is, met TriMaXX durf je ‘t aan!Bent u op zoek naar een product waarmee u vol (verf)vertrouwen kunt werken, bij alle weers-
omstandigheden? Caparol heeft voor duurzaam vastgoedonderhoud ook in de winterperiode 
hét product voor u. Met TriMaXX All Weather en haar unieke eigenschappen wat betreft  
droging, glans- en kleurstabiliteit kunt u op het beste resultaat vertrouwen! 

Voor duurzaam vastgoedonderhoud is Caparol in Nederland al meer 
dan 40 jaar een betrouwbare partner als leverancier van topproduc-
ten voor hout- en metaalbescherming. Innovatie en vernieuwing in 
het assortiment horen daar ook bij.

TriMaXX All Weather is het nieuwste product van Caparol in de gere-
nommeerde TriMaXX-lijn. Deze hoogglanzende lakverf is ideaal voor 
uw project waar u ook bij lage temperaturen efficiënt wilt presteren. 
TriMaXX All Weather heeft een uitstekende verwerkbaarheid bij alle 
temperaturen, met prima vloeiing en dekking. 

Vastgoedonderhoud draait steeds meer om optimale efficiency. Alle 
reden om de mensen en producten van Caparol al in een vroeg 
stadium bij uw project te betrekken. Met TriMaXX All Weather kunt 
u op een maximaal snelle droging vertrouwen, en bovendien is uw 
opdrachtgever verzekerd van een topresultaat met een langdurig 
glans- en kleurbehoud!

TriMaXX All Weather is verkrijgbaar in 1 liter en 2½ liter verpakking.  
Leverbaar in wit en vele andere kleuren via het ColorExpress- 
systeem.

All Weather 
lakverfsystemen

Een juiste voorbehandeling als basis voor een duur-
zaam lakverfsysteem met een snelle droging bij lage 
temperaturen!

TriMaXX SpeedPrimer: dé 4-seizoenengrondverf
• Sneldrogend volgens VOC-normering 
• Aromaatvrij oplosmiddel en verwerkbaar tot 0 °C 
• Ultieme vloei-eigenschappen
• Uitstekende hechting en dekkend vermogen 
• Alle kleuren leverbaar 
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Speedprimer helpt u Snel 

verder in voor- en najaar!


