Buitenmuurverf AmphiKlima
EA

RLY RAIN

Snel regenvaste buitenmuurverf
voor 4-seizoenen onderhoud.
PR

OT ECTION

Verfvertrouwen

Wat voor weer het vandaag ook is,
het is het perfecte klimaat voor AmphiKlima.
Klimaatverandering leidt ook in Nederland steeds vaker tot plotseling veranderende weersomstandigheden. Een onweersbui die van het ene op het andere moment ontstaat, grote en frequente
temperatuurschommelingen. Dit is geen uitzondering meer en het vormt een steeds groter risico
voor net aangebracht buitenschilderwerk.
• Regenvast in 20 minuten
Bij een temperatuur van 20 graden en
65% relatieve luchtvochtigheid.
• Toepasbaar van 2° tot 40° C
Zowel bij hoge als lage temperaturen
goed te verwerken.
• Hoge CO2-remming
Vertraagt het carbonatatieproces van beton.
• Uitstekende hechting op vele ondergronden
Bijzonder geschikt voor metselwerk en
cementgebonden ondergronden.
EA

Caparol’s Early Rain Protection-technologie maakt het mogelijk:

RLY RAIN

Je bent minder afhankelijk van stabiele weersomstandigheden. De verflaag
is snel regenvast, dus minder zorgen om plotseling opkomende regenbuien
of mist.
PR
Flexibiliteit en veiligheid voor buitengevels, zelfs in moeilijke klimatologische omstandigheden:

OT ECTION

120 minuten

AmphiKlima is al na 20 minuten regenvast bij 20 °C en 65% RV. Maar ook
wanneer het onder minder gunstige omstandigheden wordt verwerkt is het
snel regenvast. Bij 3 °C en 85% RV namelijk al na zo‘n 60 min.
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Een standaard buitenmuurverf is over het algemeen te verwerken tussen 5 °C
en 30 °C. De temperatuurrange waarbinnen AmphiKlima is te verwerken is veel
groter, namelijk tussen 2 °C en 40 °C. Dit in combinatie met de Early Rain
Protection-technologie zorgt ervoor dat je met AmphiKlima veel minder
afhankelijk bent van de seizoensinvloeden.

40°

5° STANDAARD VERF 30°

AMPHIKLIMA

AmphiKlima is minder gevoelig voor oppervlakteverstoringen, veroorzaakt
door ongunstige drogingsomstandigheden. Dus minder kans op glimmende
lekstrepen, ook wel ‘snail marking‘ genoemd.

STANDAARD
VERF

Kleurstabiliteit*

Wateropname**

Waterdampdoorlaatbaarheid**

Glansgraad

CO2 remming

Verbruik per m²

Kleuren

B1 tot B3
Afhankelijk van
de kleur

W3
Laag

V2
Middel

Mat

C1
Hoog

150 ml
Op een gladde
ondergrond.

Via ColorExpress
in vele kleuren
verkrijgbaar.

* volgens het Duitse BFS-Merkblatt (gegevensblad) nr. 26. BFS is een commissie die zich bezighoudt
met verf en bescherming van eigenschappen. ** volgens DIN EN 1062

Gedrukt op papier dat is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
Chloorvrij gefabriceerd.

