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Spalvinama ColorExpress
automatinėmis spalvinimo mašinomis

E.L.F. – vidaus dažų standartas
E.L.F. ženklu žymimi ekologiški dažai, kurių sudėtyje
nėra plastiklių ir organinių tirpiklių, o lakiųjų
organinių junginių kiekis viename litre sudaro ne
daugiau kaip 1 g. Šis „Caparol“ standartas yra žymiai
griežtesnis už Europos Sąjungos reikalavimus, kur
vidaus dažams nustatytas ribinis leidžiamas lakiųjų
organinių junginių kiekis viename litre gali sudaryti
iki 30 g.

Samtex E.L.F.
vidaus dažai gražiems ir ekologiškiems namams

Ekologiškas produktas. Sudėtyje nėra plastiklių
ir organinių tirpiklių, o lakiųjų organinių junginių
kiekis viename litre sudaro ne daugiau kaip 1 g.

ColorExpress - itin tikslus spalvų parinkimas
Kruopščiai suderinta ColorExpress spalvinimo
sistema atveria neribotas interjero apipavidalinimo
galimybes. Dažai Jūsų pasirinktu atspalviu per keletą
minučių bus nuspalvinti tiesiog prekybos vietoje.
Inovatyvi technologija ir automatinės spalvinimo
mašinos užtikrina itin tikslią spalvą. Išsirinkite Jums
patinkantį atspalvį ir sukurkite jaukius namus!

Su Samtex E.L.F.
vidaus dažais sukursite gražią, saugią
ir sveiką aplinką sau ir savo artimiesiems!

Blizgesio laipsnis
Galima rinktis įvairaus blizgesio laipsnio Samtex
E.L.F. dažų: nuo visiškai matinio Samtex 3 E.L.F. iki
šilko blizgesiu sienas padengiančio Samtex 20 E.L.F.
Aukštesnio blizgesio laipsnio dažai Samtex 10 E.L.F.
ir Samtex 20 E.L.F. pasižymi aukščiausia atsparumo
šlapiam trynimui klase.

www.caparol.lt

Dažų standartas

Samtex E.L.F. dažų savybės
• Ekologiški, atitinka
E.L.F. standartą
• Plonasluoksniai
• Lateksiniai
• Labai balti
• Difuziški

• Atsparūs šlapiam trynimui
• Labai gerai valomi
• Atsparūs vandeninėms
dezinfekavimo ir
buitinėms valymo
priemonėms

• Nedidelės sąnaudos
• Platus spalvų spektras
• Gera dengiamoji geba
• Tolygiai pasiskirsto
• Lengvai dengiami
• Skiedžiami vandeniu
• Greitai džiūstantys

• Skirti apkrovų veikiamiems
vidaus paviršiams
• Neuždengiantys faktūros
• Tinka šiurkštaus pluošto,
reljefinių arba spaustų
tapetų, „Capaver
Glasgewebe“ stiklo
pluošto apmušalų
faktūrai pabrėžti

SamtGrund E.L.F.

GRUNTINIAI DAŽAI

Samtex 3 E.L.F.

MATINIAI

Samtex 7 E.L.F.
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2

2

Skirti dažyti gyvenamąsias patalpas, miegamuosius
kambarius, holus ir kitas patalpas, kai sienas norisi padengti
visiškai matiniu dažų sluoksniu.

Skirti dažyti visas gyvenamąsias patalpas, labai lengvai
prižiūrimi, gerai plaunami. Tinka paviršiams, kuriuos veikia
didelės apkrovos – valgomiesiems, koridoriams, laiptinėms,
holams, biurams, visuomeniniams pastatams.

Samtex 10 E.L.F.

Samtex 20 E.L.F.

ŠILKO MATINIAI
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Sukibtį gerinantys gruntiniai dažai, skirti lygiems ir silpnai
sugeriantiems vidaus paviršiams. Baigiamąjį sluoksnį dengti
pasirinkto matiškumo Samtex E.L.F. serijos dažais.

PUSIAU MATINIAI
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Labai patvarūs šilko matiniai dažai, skirti didelių apkrovų
veikiamiems paviršiams, patalpoms, pro kurias praeina dideli
žmonių srautai: viešbučiams, ugdymo įstaigoms –
universitetų auditorijoms, mokykloms, darželiams. Tinka
dažyti itin lygias sienas (glaistymo kokybė - Q4 lygis). Labai
2
ekonomiški - 100 m prireiks tik 10 l dažų (vienam sluoksniui).

ŠILKO BLIZGESIO
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Skirti itin didelių apkrovų veikiamiems paviršiams – prekybos
centrams, sporto klubams, ligoninėms, viešbučių holams,
maitinimo įstaigoms ir kitoms gyvenamoms patalpoms. Šiais
dažais nudažyti paviršiai yra itin patvarūs, lengvai valomi bei
pasižymi gražiu šilko blizgesio efektu.

