Elke dag duurzamer
Producten op basis van herwinbare grondstoffen

Aardappelzetmeel

Camelinaolie

Lijnolie

Sojaolie

Biogas/Bionaphtha

Hennep
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Overtuigend met duurzame grondstoffen

Meer en meer mensen hechten waarde aan hoge kwaliteit, tijdloos design en oprechte duurzaamheid - ze consumeren bewuster. Deze levensstijl gaat zorgvuldig
met natuurlijke hulpbronnen en onze omgeving om. Daarom is het ook voor de
schildersbranche noodzakelijk om duurzaamheid op de agenda te houden en zo onze
eigen toekomst veilig te stellen. Caparol staat voor mijlpalen in de ontwikkeling van
duurzame producten. We richten ons consequent op verantwoorde innovaties en
bieden het meest uitgebreide assortiment bouwverven en isolatiematerialen op basis
van herwinbare grondstoffen.
Het gevelsysteem Capatect NATUUR+ Hennep en de productlijn CapaGeo combineren
milieubewustzijn met de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en design. Het
is tijd om duurzamer op te treden, tot grote vreugde van uw klanten en volgende
generaties. Laten we vandaag beginnen!

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 logisch dat hoog rendement
en goede bescherming hand-in-hand gaan in de producten van Caparol. Ook
in de productie moet zuinig worden omgegaan met natuurlijke hulpbronnen
– zelfs het stof dat hierbij ontstaat wordt opgevangen en teruggeleid in de
materiaalkringloop.
Een heel ander soort hulpbron, maar van even wezenlijk belang, wordt
gevormd door ons personeel. Onze medewerkers worden in de onderneming
tot de toppen van hun kunnen gebracht en krijgen de ruimte om waar mogelijk
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Integriteit en vasthouden aan
fundamentele ethische en wettelijke richtlijnen binnen de zakelijke omgeving
zijn hierbij belangrijke elementen. Op die manier levert DAW, fabrikant van o.a.
Caparol, op diverse terreinen bijdragen aan een harmonieuze samenleving, ook
buiten het direct zakelijke, tot ieders voordeel.
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Samen duurzamer handelen

Dezelfde premium kwaliteit - maar dan duurzamer
We kennen allemaal de onderwerpen die momenteel het nieuws domineren: het
broeikaseffect, schone lucht en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gezond
en veilig leven, dat is een wens die niet alleen leeft bij onze klanten, maar die
ook het doel vormt van het economisch beleid in de politiek – en bovendien op de
markt overduidelijk de trend.
Met onze duurzame producten kunt u uw klanten praktische oplossingen bieden.
Dat gaat heel eenvoudig, omdat CapaGeo producten en Capatect NATUUR+ Hennep gevelisolatie de gebruikelijke premium kwaliteit van Caparol bieden - alleen
duurzamer. Fossiele grondstoffen worden vervangen door herwinbare grondstoffen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze duurzame alternatieven
zijn dus van dezelfde topkwaliteit als producten met conventionele ingrediënten.
Caparol biedt een uitgebreid assortiment professionele producten met herwinbare grondstoffen en een oplossing voor vrijwel elk project! Want met de nieuwe
binnenmuurverf PlantaGeo en de nieuwe UniversalLasurGeo vullen we ons assortiment duurzame producten verder aan: PlantaGeo met gemodificeerd aardappelzetmeelbindmiddel en UniversalLasurGeo met bindmiddel gemaakt van
camelinaolie.
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Uw voordelen in één oogopslag

1

CapaGeo en Capatect NATUUR+ Hennep bieden professionele kwaliteit
Vertrouw op de bekende producteigenschappen van Caparol en zorg voor
topresultaten en de hoogste klanttevredenheid.
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Herwinbare productoplossingen zijn goed voor het milieu
Ontdek de concrete voordelen die het verschil maken: behoud natuurlijke
bronnen door herwinbare grondstoffen, een betere binnenluchtkwaliteit,
energie-efficiëntie door moderne isolatie van gebouwen en verpakkingen
gemaakt van gerecycled materiaal.
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Niet morgen, maar vandaag
Stop met te zeggen “later, morgen, ooit”! CapaGeo en Capatect NATUUR+ Hennep
zijn nu al succesvol in gebruik op de bouwplaats.
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Eenvoudig en begrijpelijk
Probeer het: “Ik gebruik alleen de beste materialen omdat tevreden klanten tijd
en geld besparen. Dat is de reden waarom ik CapaGeo en Capatect NATUUR+
Hennep aanbeveel: het beste, maar dan duurzamer - vanwege de herwinbare
grondstoffen.” Dat is úw overtuigende bijdrage aan een betere toekomst.
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Duurzaamheid is uw toekomst
Begin vandaag: een hoge klanttevredenheid en een schoon geweten zorgen voor
loyale klanten die u aanbevelen. Dat betekent: duurzaam succes voor uw bedrijf!
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Afval wordt grondstof

PlantaGeo
Witte binnenmuurverf voor milieubewust onderhoud- en nieuwbouw schilderwerk. De toepassing van herwinbare grondstoffen zorgt voor behoud van waardevolle fossiele grondstoffen en beschermt daarmee het milieu. PlantaGeo is uitstekend geschikt voor binnenschilderwerk in zowel de private als publieke sector.
Voor de productie van het bindmiddel wordt gemodificeerd aardappelzetmeel als
herwinbare grondstof toegepast. De verpakking (behalve het deksel) bestaat uit
gerecycled materiaal.

•
•
•
•

Natte slijtage klasse 3, wasvast conform DIN 53778
Goede dekking, klasse 1 bij een rendement van 6 m²/l
Verpakkingsgrootte 12,5 l
Zeer mat

Waardevolle grondstof: aardappelschillen
Caparol is er in geslaagd het bindmiddel voor PlantaGeo uit aardappelschillen en
spoelwater te verkrijgen via een nieuw proces. Aardappelschillen zijn afvalproducten van de voedselproductie maar een kostbare en herwinbare grondstof voor
ons. De aardappelschillen en het spoelwater worden verwerkt tot een bindmiddel,
wat de basis vormt van onze producten. Bovendien wordt geen beslag gelegd op
landbouwgrond, dat bestemd is voor de productie van levensmiddelen.
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Goud dankzij groen

UniversalLasurGeo
Waterverdunbare premium alkydharsbeits voor de bescherming en verfraaiing
van maatvast en niet-maatvast houtwerk buiten. Waterafstotend, beschermt het
hout tegen vocht dankzij het Hydropearl-effect.
Voor de productie van het bindmiddel wordt Camelina-olie als herwinbare grondstof toegepast. Eindeloos recyclebare verpakking van metaal met zeer hoog recyclingpercentage.

•
•
•
•

Waterafstotend dankzij het Hydropearl-effect
Optimale UV-bescherming door UV-blocker
Verpakkingsgrootte 750 ml en 2,5 l
Kleuren: grenen, eiken, noten, palissander, ebben en blank

Caparol wint een van de belangrijkste milieuprijzen!
Voordelen die de vakjury van de GreenTec Awards hebben overtuigd:
1. Met camelinaolie worden houtbeschermingsproducten zoals beitsen en
houtoliën verrijkt.
2. Bestaande erwtenvelden worden getransformeerd naar mengteeltvelden
met erwten én Camelina. Op deze manier wordt Camelina gekweekt zonder
gebruik te maken van extra landbouwgrond.
3. De natuur heeft baat bij de positieve effecten op het ecosysteem, omdat
bedreigde bijen en insecten er extra voedsel vinden.
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Een gezonde omgeving

IndekoGeo
Premium binnenmuurverf voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren
en plafonds. Deze oplosmiddelvrije muurverf laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken, heeft een hoog rendement en is bovendien vrij van conserveermiddelen.
Voor de productie van het bindmiddel worden de benodigde grondstoffen vervangen door herwinbare grondstoffen volgens het massabalans procedé. De verpakking (behalve het deksel) bestaat uit gerecycled materiaal.

•
•
•
•

Natte slijtage klasse 1, schrobvast conform DIN 53778
Zeer goede dekking, klasse 1 bij een rendement van 8 m²/l
Verpakkingsgrootte 5 l en 12,5 l
Conserveermiddelvrij

Het Öko-instituut bevestigt:
‘Caparol slaat met de vervanging van aardolie gebaseerde grondstoffen door
herwinbare grondstoffen een nieuw en baanbrekend pad in met de geteste
producten IndekoGeo en CapaTrendGeo! De herkomst van de ingezette biomassa is door erkende certificeringssystemen verzekerd.’

Met elke 12,5 liter emmer
bespaar je 3 liter aardolie.

Volledig vrij van weekmakers,
oplosmiddelen én conserveermiddelen.

35% minder uitstoot van broeikasgassen
door de inzet van herwinbare grondstoffen
t.o.v. fossiele grondstoffen.
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CapaTrendGeo
Goed dekkende binnenmuurverf voor muren en plafonds. Bijzonder geschikt op
nieuwe ondergronden als renovatiemuurverf. Eenvoudig te verwerken en vrij van
conserveermiddelen.
Voor de productie van het bindmiddel worden de benodigde grondstoffen vervangen door herwinbare grondstoffen volgens het massabalans procedé. Dit wordt
gecontroleerd en bevestigd door TÜV. De verpakking (behalve het deksel) bestaat
uit gerecycled materiaal.

•
•
•
•

Natte slijtage klasse 3, wasvast conform DIN 53778
Goede dekking, klasse 2 bij een rendement van 7 m²/l
Verpakkingsgrootte 12,5 l
Conserveermiddelvrij
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Een goed gevoel

PU-AlkydGeo
Hoogwaardige waterverdunbare lakken voor zijdeglanzende of glanzende afwerking binnen en buiten. Snel drogend en goed vloeiend en bovendien geschikt voor
toepassing op kinderspeelgoed.
Voor de productie van het bindmiddel wordt duurzaam verkregen soja-olie als
herwinbare grondstof toegepast. Eindeloos recyclebare verpakking van metaal
met zeer hoog recyclingpercentage.

•
•
•
•
•

Kras- en stootvast
Goede vloei
Waterverdunbaar
Verpakkingsgrootte 750 ml en 2,5 l
Kleur: wit

Kinderspel
Hoe betrouwbaar wilt u het hebben? Alle Capacryl-lakken (dus ook de
PU-AlkydGeo lakken) zijn geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed,
volgens de Europese norm DIN EN 71-3.
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Natuurlijk, hout en olie

Holz-ÖlGeo
Beschermende olie voor binnen en buiten. Met name voor het verfraaien en beschermen van houten ondergronden rondom het huis zoals tuinmeubels, schuttingen, pergola’s, terrasafscheidingen en dergelijke.
Voor de productie van het bindmiddel wordt o.a. lijnolie als herwinbare grondstof toegepast. Eindeloos recyclebare verpakking van metaal met zeer hoog recyclingpercentage.

•
•

Verpakkingsgrootte: 750 ml en 2,5 l
Kleur: teak, bangkirai
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DE NATUUR WEET HOE HET
VOOR COMFORT MOET ZORGEN
WANNEER MAAKT U VAN UW HUIS
EEN WARM NEST?
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Groen denken, groen doen

Gevelisolatie met hennep
Sinds een paar jaar is hennep bezig aan een onstuitbare opmars. Er worden nog
altijd nieuwe toepassingen gevonden voor de plant, die daardoor op steeds meer
plaatsen wordt verbouwd. De kracht en belastbaarheid van de natuurlijke grondstof blijkt een waardevolle bijdrage te leveren aan tal van hightechoplossingen.
Met name in de bouw bewijst hennep zich keer op keer als een veelzijdig, betrouwbaar en efficiënt materiaal.
Warmteisolatie in de winter, bescherming tegen hitte in de zomer of optimale
geluidswering het hele jaar door: er zijn veel goede redenen voor hennep als
natuurlijk gevelisolatiemateriaal met een fantastische ecobalans. Het vernieuwende karakter, de esthetische veelzijdigheid en de opvallende milieu-effecten
van Capatect Natuur+ worden door diverse onpartijdige instanties opgemerkt. In
Duitsland is het systeem bekroond met de architectuurprijs Iconic Award 2014
en de Innovatieprijs van het instituut Architektur + Bauwesen. In Oostenrijk is het
product bovendien onderscheiden met de Klimaschutzpreis en met het Umweltzeichen.

•
•
•
•

Hennep groeit razendsnel
Mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn niet nodig
Een positieve CO2-balans tijdens het productieproces
Volledig recyclebaar
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Vertrouwen in de toekomst

Duurzaam ondernemen

Duurzame producten van Caparol

Caparol is een merk van het onafhankelijke familiebedrijf
DAW SE, in Nederland vertegenwoordigd door DAW Nederland. Voor DAW is duurzaamheid een basisprincipe. In de
toekomst zullen we onze bijdrage aan duurzaam handelen
continu uitbreiden. We hebben onszelf ten doel gesteld een
pioniersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid in de
industrie.

Sinds de uitvinding van moderne dispersietechnologie is
Caparol een pionier op het gebied van milieuvriendelijke,
watergedragen dispersieproducten.
Al in 1985 presenteerde Caparol ‘s werelds eerste emissiegeminimaliseerde en oplosmiddelvrije E.L.F. binnenmuurverf voor een gezond binnenklimaat.

Klimaatneutrale productie en dienstverlening
Het zelfgestelde doel om tegen eind 2017 CO2-neutraal te
zijn in productieprocessen en dienstverlening is bereikt.
Hiertoe is de elektriciteits- en gasvoorziening omgeschakeld naar 100% klimaatneutrale energie en zijn de onvermijdelijke emissies via emissiecertificaten CO2-neutraal
gemaakt.
Sindsdien zijn talrijke producten getest door de TÜV of
bekroond met Duitse milieukeurmerk ‘der Blaue Engel’
(vergelijkbaar met het Nederlandse Milieukeur). Een bevestiging dat innovatie gepaard gaat met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Duurzaamheidsprijzen
DAW is een van de meest duurzame bedrijven in Duitsland.
Als finalist van de German Sustainability Award 2018 in
de categorie ‘Middelgrote bedrijven’ overtuigde DAW SE
de jury van de topklasse: “DAW als drijvende kracht achter innovatie illustreert hoe duurzaamheid het doel is van
ondernemend handelen en hoe klanten hun ideeën kunnen
heroverwegen met een breed scala aan ecologische producten.”

Voor wonen, leven en werken in een schone, gezonde en
duurzame omgeving, bieden wij een breed scala van emissiegeminimaliseerde en oplosmiddelvrije verven, lakken
en primers aan. Daarnaast zorgen onze herwinbare, dampdoorlatende isolatiematerialen voor energie-efficiëntie,
welzijn in gebouwen en een schoon geweten.
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Duurzame gebouwen
Of het om nieuwbouw of renovatie gaat - duurzaam ontworpen gebouwen leveren een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Ze beschermen de natuurlijke
hulpbronnen, verhogen het welzijn en passen zich optimaal
aan het milieu aan. Met onze producten willen we een bijdrage leveren aan het behoud van de waarde van onroerend goed.
Caparol is actief betrokken bij het ontwikkelen van duurzame producten voor de bouw en biedt een breed scala aan
producten en diensten voor dit doel.

Global Compact
Op internationaal niveau heeft DAW, fabrikant van Caparol,
zich verbonden aan ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Door toe te treden tot het Global
Compact van de Verenigde Naties in januari 2012 heeft de
onderneming de gelofte afgelegd, zich te zullen houden
aan een tiental fundamentele principes op het gebied van
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en de bestrijding van corruptie. Met deze toetreding
brengt DAW tot uitdrukking dat het bedrijf zich binnen zijn
invloedssfeer actief wil inzetten voor deze principes. Zie
voor meer informatie www.unglobalcompact.org).

Duurzame onderneming
Energie

Duurzame producten

Duurzame gebouwen

Emissies

Nachhaltige Gebäude

Grondstoffen en
verbruiksgoederen

Afvalwater /
afval

Innovatief, milieu- en
gezondheidsvriendelijk
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Reducering van NOX, CO2, biociden,
oplosmiddelen, opwarming, afkoeling

Elke dag duurzamer
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.
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100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.

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

