
Strakke en diepmatte wandafwerking,
ook in donkere kleuren.



CapaTex PU Prestige is voorzien van een EU EcoLabel en daarmee ook voor milieubewuste 
vakschilders een geruststellende keuze. De EU kent dit label toe aan producten die een 
aantoonbaar kleinere impact op het milieu hebben. De grijze verpakking van de muurverf is 
gemaakt van gerecycled plastic.

CAPATEX PU PRESTIGE
CapaTex PU Prestige is een bijzonder goed vloeiende muurverf die speciaal is ontwikkeld voor een buitengewoon 
mat én egaal resultaat op wanden en plafonds.

Strakke en diepmatte wandafwerking, ook in donkere kleuren.
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EEN STRAK EN GLAD OPPERVLAK.

GEEN KRASSEN EN VEGEN MEER!

Capatex PU Prestige is een PU gemodificeerde muurverf met uitstekende vloei. 
Hierdoor verdeelt zich de verflaag op een egale manier op de ondergrond waardoor 
het mogelijk is om een buitengewoon strak en glad oppervlak af te leveren. 

Zelfs bij donkere en intensieve kleuren heeft CapaTex PU Prestige een bepaalde 
krasvastheid. De afwerking is namelijk veel minder gevoelig voor het zogenaamde 
schrijfeffect. Dit is het verschijnsel waar de meest matte muurverven in donkere 
kleuren last van hebben, het makkelijk ontstaan van (witte) krassen en vegen op het 
oppervlak. Daardoor is onderhoud minder snel nodig en blijven wanden langer mooi.

• Bijzonder goed vloeiend: voor een vrijwel baan- en aanzetvrij 
oppervlak.

• Perfect egaal, zeer mat eindresultaat in alle kleuren: een matte én 
egale afwerking is bij het afwerken van donkere wanden bepaald 
niet vanzelfsprekend. Doordat CapaTex PU Prestige gemakkelijk 
en zonder aanzetten te verwerken is, geeft deze muurverf ook bij 
donkere kleuren een bijzonder diepmatte, fraaie en egale afwerking, 
die zelfs aan een fluweelachtig effect doet denken.

• In donkere kleuren zeer krasvast en nauwelijks schrijfeffect: witte 
strepen door krassen en vegen zijn nauwelijks zichtbaar.

• Bijzonder goed te verspuiten.

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT
Natte slijtage Dekking Verbruik Glansgraad Verpakking Kleuren

Klasse 1
(schrobvast)
conform DIN EN 13300

Klasse 2 Ca. 140 ml/m2 op een gladde 
ondergrond zeer mat 10 liter

2½ liter

Via ColorExpress
in vele kleuren
verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over CapaTex PU Prestige en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl.


