
Dažai ir tinkas be konservantų – sveikesnei gyvenamajai aplinkai

„E.L.F. plus“ –  
naujasis dazu standartas
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Tvarios tradicijos Ð  
rupestis aplinka ir sveikata
Aplinką tausojančių inovacijų pradininkai

Sveiką gyvenamąją aplinką kuriančių vidaus dažų ir tinko evoliucijos etapai

Pirmieji dengti paruošti dispersiniai dažai buvo 
gaminami su tirpikliais, kurie vėliau buvo pakeisti 
modernesne medžiaga – plastikliais. Tuo laikotarpiu 
statomi pastatai nebuvo labai sandarūs, todėl 
vidaus patalpų ore tik labai retais atvejais 
susidarydavo kritinė kenksmingųjų medžiagų 
koncentracija. Tačiau nuo devintojo dešimtmečio 
statomų namų sandarumas smarkiai augo, 
nes tobulėjo statybinės konstrukcijos ir didėjo 
reikalavimai pastatų energetiniam efektyvumui. 
Nebebuvo galima atmesti rizikos, kad patalpų viduje 
susidarys didesnė nei leidžiama kenksmingųjų 
medžiagų koncentracija.

„E.L.F.“ dažų pradininkai

1985 m. „Caparol“ reagavo į šį rinkos ir visuomenės 
poreikį, pristatydama pirmuosius „E.L.F.“ – 
„Premium“ segmento vidaus dažus „Caparol Indeko 
Plus“, kurie jau tris dešimtmečius nustato kokybės 
standartą visai vidaus dažų pramonei. 
„E.L.F.“ ženklu žymimi minimalizuoto lakiųjų 
organinių junginių kiekio vidaus dažai be tirpiklių 
ir plastiklių. Kokybės simbolis „E.L.F.“ sėkmingai 
įsitvirtino vidaus dažų sektoriuje. 

Ekologiškų vidaus dažų paklausa ir toliau nuolat 
auga. Siekiama, kad būtų tausojama gamta, o 
gyvenamoji aplinka būtų saugi ir sveika. Kaip galima 
būtų dar labiau optimizuoti „E.L.F.“ vidaus dažų 
savybes, kurios jau dabar atitinka griežtus „TÜV“ ir 
„Mėlyno angelo“ kriterijus? Atsakymas – atsisakant 
konservantų! 

Naujas žingsnis – „E.L.F. plus“ technologija

Siekiant apsaugoti produktus nuo mikroorganizmų, 
dažų pramonėje, kaip ir kosmetikos ar maisto 
produktų gamyboje, naudojami konservantai. 
Jų kiekis yra labai nedidelis ir nekenkia žmonių 
sveikatai. Tačiau asmenys, kuriems anksčiau buvo 
pasireiškęs jautrumas tokioms medžiagoms, šviežiai 
nudažytose patalpose gali justi alergijos simptomų. 

Atsižvelgdama į didėjančius rinkos poreikius, 
„Caparol“ toliau plėtojo „E.L.F.“ technologiją, skirtą 
vidaus dažams ir tinkui. Pagal naująją „E.L.F. plus“ 
formulę pagaminti produktai prisideda prie sveikos 
gyvenamosios aplinkos kūrimo: minimalizuotas 
lakiųjų organinių junginių kiekis, dažuose nėra 
tirpiklių ir plastiklių, o nuo šiol – ir konservantų. 
Užtikrinamas ir kitas svarbus parametras – tinkama 
produktų galiojimo trukmė. 

Pirmieji pagal „E.L.F. plus“ technologiją sukurti 
„Caparol“ statybiniai dažai „Malerit“. Linijai be 
konservantų priklauso dar dvi dispersinių vidaus 
dažų rūšys ir gruntas, taip pat pastos pavidalo 
glaistas. Visi šie produktai paženklinti mėlynu 
spaudu „E.L.F. plus“. Produktų be konservantų 
asortimentas nuolat plečiamas – tai naujasis sveiką 
gyvenamąją aplinką kuriančių vidaus dažų ir tinko 
standartas. 

„E.L.F. plus“ kartu su iš atsinaujinančių žaliavų 
gaminamais „CapaGeo“ žymi inovatyvias gaires 
kuriant aplinką tausojančius apdailos produktus. 

Dr. Robertas Murjahnas 

sukuria dispersinių dažų 

technologiją (iš sudėties 

pašalinamas aliejus)

Pirmieji pasaulyje „E.L.F.“ 

vidaus dažai „Indeko-plus“ 

dažų rinkoje sukėlė tikrą 

revoliuciją

Inovacijos Ð sekmes variklisú ú
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„E.L.F. plus“ technologija –  

vidaus dažai ir tinkas be 

konservantų. Nustatytas 

naujas standartas kuriant 

sveiką gyvenamąją aplinką. 

Nauja „CapaGeo“ linija. 

Produktai gaminami iš 

atsinaujinančių žaliavų,  

itin tausojantys aplinką. 

Inovacijos Ð sekmes variklisú ú
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E.L.F. plus Produkte im ÜberblickãE.L.F. plusÒ produktu ap�valgaþ
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E.L.F. plus Produkte im Überblick Malerit ãMaleritÒ

Skaisciau, balciau, geriau
Naujieji „Malerit“ dažai – sveika gyvenamoji aplinka be konservantų!

Pajuskite naujųjų „Malerit“ dažų teikiamą naudą! Dėl patobulintos receptūros dažai dabar dar baltesni, 
geriau dengiantys ir dar grynesni!
 
Draugiški aplinkai: naujos receptūros „Malerit“ – be konservantų. Šie dažai jau seniai gaminami be tirpiklių 
ir plastiklių, iki minimumo sumažintas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis. 

Dar daugiau, kuriant naująją „Malerit“ receptūrą, buvo patobulintos ir kitos šių dažų savybės: baltumo 
laipsnis, dengiamoji geba ir patogumas dažyti. Naujieji „Malerit“ – tai puikiomis savybėmis pasižymintys 
vidaus dažai, kurie prisideda prie optimalios patalų mikroklimato higienos. 

Šių sveiką gyvenamąją aplinką kuriančių vidaus dažų turėtų būti kiekvienoje dažytojų dirbtuvėje. 
Išbandykite juos nedelsdami ir savo klientus galėsite pakerėti puikia kokybe!

„Malerit“ – „E.L.F. plus“ technologija kuria sveiką gyvenamųjų patalpų mikroklimatą

NAUJA – 
pagerinta receptūra

• Didesnis baltumo laipsnis
• Lengviau dengiami 
• Be konservantų

Savybės 
• Be pajuodavimą sukeliančių 

medžiagų
• Sniego baltumo
• Difuziški
• sd reikšmė < 0,1 m
• Gera dengiamoji geba

ÿ ÿ
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Sveika mikroklimata  
kurianciu produktu linija
„E.L.F. plus“ produktai

ãE.L.F. plusÒ produktu ap�valgaþ

„CapaFiXX“

Takieji

„Sensitiv“

Dažai sveikam patalpų 
mikroklimatui

„Haftgrund“

Gruntas be kenksmingųjų 
medžiagų 

•  Itin sklidūs 
•  Ilga trukmė iki rišimosi 

pradžios
•  Be konservantų 

Lengvai dengiami vidaus dažai, 
pagaminti naudojant „E.L.F. plus“ 
technologiją. Skirti gyvenamųjų ir 
pramoninių patalpų apdailai. 

•  Tinka alergiškų žmonių 
aplinkai 

•  Gera dengiamoji geba
•  Patentuota receptūra

Aukščiausios kokybės aplinką 
tausojantys vidaus dažai, skirti 
patalpoms, kurioms keliami 
itin dideli higienos reikalavimai. 
Gaminami pagal „E.L.F. plus“ 
technologiją, be konservantų. 
Idealūs dažai sveikai gyvenamajai 
aplinkai. 

•  Minimalizuotas išskiriamų 
lakiųjų organinių junginių 
kiekis

•  Be tirpiklių
•  Silpno kvapo

Balti sukibtį gerinantys gruntavimo 
dažai, skirti dengiamajam grunto 
sluoksniui. Jais dengiami lygūs, 
apkrovą išlaikantys pagrindai. 
Naudojami vidaus paviršiams, 
kai numatytas galutinis sintetinių 
dispersinių arba dispersinių 
silikatinių dažų sluoksnis.

þþ
þÿ þ
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„Putzgrund 610“

Sukibtį gerinantis  
gruntas

„Rustikputz, Reibeputz“

Sintetinės dervos 
faktūrinis tinkas, skirtas 
vidaus darbams

„Matador Feinputz“

Smulkusis tinkas 
ekologiškiems namams

Vidaus da�ai, gruntas ir tinkas

•  Atsparus vandeniui
•  Gera dengiamoji geba
•  Tausoja aplinką, silpno 

kvapo

Gerai dengiantis, sukibtį 
gerinantis gruntas, skirtas 
apkrovą išlaikantiems 
mineraliniams vidaus ir išorės 
paviršiams: mineraliniam tinkui, 
gipso plokštėms. 

•  Skiedžiamas vandeniu
•  Tausoja aplinką, silpno 

kvapo
•  Tvirtas ir atsparus

Skirtas vidaus paviršius padengti 
ilgaamže, grublėta danga. 
Dengiamas mente arba purkštuvu. 
Puikiai tinka didelius plotus dengti 
purškiant. 

•  Paruoštas dengti
•  Naudojamas daugeliui 

pagrindų
•  Sumažina pelėsinių grybų 

apnašų riziką

Naudoti paruoštas smulkusis 
tinkas, skirtas sorbciniams patalpų 
paviršiams formuoti. 



Videopamokos:  
www.caparol.lt

UAB „Caparol Lietuva“

Kirtimų g. 41A

LT-02244 Vilnius 

info@caparol.lt

Pazink kokybe!ˇ ˛


