
1. Wat maakt Indeko-plus tot een duurzaam product?
Indeko-plus kan een bijdrage leveren aan klimaatbescherming en het verminderen van de CO

2
-uitstoot, doordat voor de 

productie van het bindmiddel grotendeels herwinbare grondstoffen worden gebruikt in plaats van fossiele grondstoffen. 
Dit leidt tot een reductie van 62% van de CO2-uitstoot* in vergelijking met conventionele bindmiddelen. De verpakking 
van gerecycled plastic draagt daar nog een steentje aan bij. In het geval van de 10 liter emmer wordt per emmer 0,3 kg 
CO2 bespaard ten opzichte van een conventionele verpakking die uit nieuw plastic wordt gemaakt. Daarnaast is de 
Indeko-plus verpakking 100% recyclebaar. De 100% klimaatneutrale productie in Duitsland maakt de uitstekende 
duurzaamheids-prestaties van Indeko-plus compleet.

2. Verandert de samenstelling en daarmee de kwaliteit van Indeko-plus? 
Aan de kwaliteit van het product verandert niets. Indeko-plus in de nieuwe emmer kan zelfs samen met de Indeko-plus in 
de oude emmer op hetzelfde oppervlak worden verwerkt en eventueel met elkaar worden gemengd. Je merkt geen 
verschil.

3. Blijft Indeko-plus conserveermiddelvrij?
Ook bij CapaGreen Indeko-plus gebruiken we geen conserveringsmiddelen, weekmakers of oplosmiddelen, wat 
betekent dat het product ook geschikt is voor toepassing in gevoelige ruimten. De geschiktheid voor mensen met 
allergieën wordt ook bevestigd door TÜV Nord en de Duitse Vereniging voor Huid- en Allergie.

4. Hoe lang is Indeko-plus houdbaar?
De houdbaarheid van Indeko-plus blijft ongewijzigd. Mits koel (maar vorstvrij) bewaard in de ongeopende verpakking is 
het materiaal minimaal 2 jaar houdbaar, meestal zelfs nog langer.

5. Waarom is de verpakking nu grijs?
Indeko-plus wordt nu geleverd in een verpakking die grotendeels gemaakt is van gerecycled plastic (PCR-materiaal). PCR 
is een afkorting voor post-consumer recyclaat. PCR-producten worden gemaakt van ingezameld plastic afkomstig uit 
huishoudens; van de eindgebruiker dus. Omdat consumentenafval wereldwijd de grootste afvalstroom is, wordt continu 
gezocht naar manieren om de grootte van deze stroom terug te dringen. Je herkent de duurzame verpakkingen aan de 
grijze kleur van de emmer.  

6. Zijn er vergelijkbare producten op de markt?
Indeko-plus is tot op heden uniek in al zijn eigenschappen. Er is geen product op de markt dat de hoogste 
productkwaliteit combineert met aspecten van duurzaamheid en gezond leven in één product.

* Kijk voor meer informatie op www.caparol.nl/indeko-plus.

FAQ: Indeko-plus
De belangrijkste vragen en antwoorden over de duurzame CapaGreen Indeko-plus

Al meerdere generaties zet Caparol zich als familiebedrijf in voor de ontwikkeling van duurzame 
producten en het verbeteren van de ecologische voetprint. WIJ geloven dat wij allemaal kunnen 
bijdragen aan duurzaamheid. Het is niet een kwestie van wachten tot morgen om te handelen. 
Het beste resultaat halen wij SAMEN. Caparol doet dit door in te zetten op klimaatneutrale 
productie, duurzame producten en duurzame verpakkingen. Een van die producten is onze bekende 
binnenmuurverf Indeko-plus.
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Gedrukt op papier dat is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. 
Chloorvrij gefabriceerd. 
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7. Wat is het idee achter CapaGreen?
Groen staat wereldwijd voor milieu en duurzaamheid en is voor ons een uiting van duurzaam denken en doen. Dit moet in 
de toekomst tot uiting komen in de naam. De CapaGeo productlijn is daarmee CapaGreen geworden. De kwaliteit van de 
voormalige CapaGeo producten zal niet veranderen.

8. Wat is het belang van duurzame verfproducten voor de bouw?
Met het oog op de klimaatdoelstellingen van de overheid en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor de komende 
jaren, zullen duurzame bouwmaterialen een veel grotere rol gaan spelen dan voorheen. Naast de energiebehoefte en het 
verbruik wordt bij de beoordeling van een gebouw steeds meer gelet op de toegepaste bouwmaterialen. Het gebruik van 
duurzame verfproducten heeft een positief effect op de ecologische balans van het gehele gebouw. Ook in de particuliere 
bouwsector komt ecologisch bouwen steeds meer op de voorgrond.

9. Is het productieproces van Indeko-plus ook duurzaam?
Voor DAW, het moederbedrijf van Caparol, is duurzaamheid al sinds jaar en dag een geïntegreerd onderdeel van het 
ondernemingsbeleid. Het bedrijf beschouwt zichzelf als een ‘corporate citizen’ en neemt de verantwoordelijkheid die 
daarbij hoort serieus. Om die reden neemt DAW al sinds 2012 deel aan het programma Global Compact van de Verenigde 
Naties. In het voorjaar van 2019 was DAW een van de eerste bedrijven in de verfbranche die een uitgebreide 
klimaatstrategie aannam en zichzelf ambitieuze doelen stelde: vóór 2025 moeten de broeikasgasemissies op de Duitse 
productielocaties met 67% worden verminderd. De Duitse productielocaties van DAW zijn al sinds 2017 klimaatneutraal.
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