„Caparol ” ekologiškais vidaus dažais, pažymėtais žaliu E.L.F ženklu, galime ne tik gražinti
patalpas, bet ir kurti sveiką gyvenamąją aplinką savo namuose. Ekologiškiems “Caparol” vidiniams
dažams keliami itin aukšti reikalavimai. Moksliškai įrodyta, kad E.L.F. logotipu pažymėti dažai
išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių ir yra be plastiklių bei organinių tirpiklių.
Pagal griežtas Europos Sąjungos direktyvas, nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių,
leidžiamų (A/a kateg.), kiekis: 30 g/l (2010). Visuose „Caparol“ vidaus dažuose, pažymėtuose žaliu
E.L.F. logotipu, yra mažiau nei 1 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ). Esant tokiam mažam LOJ
kiekiui, neigiamos įtakos sveikatai neturi: džiūdami jie į patalpos orą išskiria praktiškai tik vandenį.
Aukščiausios klasės E.L.F. produktai yra intensyvaus tyrimų bei vystymo, taip pat didelės
techninės kompetencijos ir patirties rezultatas. Dažų veiksmingumas yra patvirtintas gausiomis
nepriklausomų institutų ekspertizėmis ir yra moksliškai pagrįstas. Aplinkai ir sveikatai neabejingi
vartotojai, pasirinkę ekologiškus „Caparol“ vidaus dažus E.L.F., turi puikią galimybę kurti sveiką
gyvenamąją aplinką.
Kad būtų lengviau orientuotis mūsų asortimente ir greičiau išsirinkti gaminį, kokio
jums reikia, gaminiai šioje brošiūroje suskirstyti pagal paskirtį:
.
.
.
.
.
Vidaus glaistai.
Vidaus gruntai.

Premium klasė – 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

„Amphibolin“ – unikalūs universalūs „Premium“ klasės dažai, atitinkantys E.L.F. kriterijus (be organinių
tirpiklių, be plastiklių ir mažiau išskiriantys lakiųjų organinių junginių).
„Amphibolin“ dažų receptūra sukurta pagal „Caparol“ švarių fasadų koncepciją „Caparol Clean Concept“ (CCC).
Todėl jais nudažyti paviršiai yra labai atsparūs purvui. Kadangi „Amphibolin“ dažai mažiau išskiria lakiųjų
organinių junginių ir yra be organinių tirpiklių, jie be apribojimų gali būti naudojami gyvenamosioms, darbo ir
poilsio patalpoms.
Be to, dažai pasižymi puikia dengiamąja geba, mažomis sąnaudomis, atsparumu plovimui ir dilimui. Šie dažai yra
nepakeičiami, kai reikia dengti šilko matinio blizgesio plonasluoksnę dangą.

Atsparūs purvui.
Labai ekonomiški.
Puikiai dengia visus paviršius .

Savybė geriau atspindėti šviesą patalpą padaro iki
30 % šviesesnę .
1 atsparumo šlapiam trynimui klasė .
2 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 120 ml/m2 .

Amphibolin – CCC ir E.L.F. – aukščiausios klasės
„Caparol“ produktas!

Premium klasė – 1 atsparumo klasė šlapiam trynimui

PremiumClean
Nauji matiniai vidaus dažai, pasižymintys labai geru paviršių
atsparumu valymui ir mechaniniam poveikiui, pavyzdžiui,
trynimui ir įbrėžimams.
Šie dažai skirti vidaus sienoms ir luboms dažyti, kurios greitai tampa
nešvarios. Ypač tinkami visiems paviršiams, kuriuos veikia didelė
apkrova ir kuriuos reikia nuolat valyti.
Nuo Premium Clean dažais nudažyto paviršiaus galima pašalinti ne tik
įprastus buitinius nešvarumus, atsiradusius nuo raudonojo vyno,
kečupo, kavos ir pan., tačiau ir vandeninių flomasterių paliktas žymes.
Premium Clean dažai atsparūs vandens pagrindu pagamintoms
dezinfekcijos priemonėms.
Todėl šiuos dažus ypatingai tinka naudoti patalpoms, kurioms keliami
ypatingai aukšti higienos reikalavimai, pvz. kaip ligoninėse, senelių
namuose, taip pat prekybos centruose, viešbučiuose, svečių namuose,
biuruose, mokyklose, vaikų darželiuose bei gyvenamosiose patalpose.
·
·
·

·
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Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo.
Labai gerai valomi ir nenusitrina valant.
Atsparūs vandens pagrindu pagamintoms dezinfekcijos ir
buitinėms valymo priemonėms.
2 klasės dengiamoji geba, kai išeiga – 8 m2/l (125 ml/m2) .

Premium klasė – 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

PremiumColor
Nauji vidaus dažai, kurie gali būti spalvinami labai sodriais spalvų
atspalviais ir yra ypatingai atsparūs didelėms apkrovoms .
Dažai sustiprinti Carbon plaušais, todėl paviršius tampa maksimaliai
atsparus didelėms apkrovoms, net jį nudažius pačiais tamsiausiais
atspalviais.
Dažai puikiai tinka patalpoms, kuriose vyksta didelis žmonių judėjimas,
pavyzdžiui, laiptinėms, vestibiuliams, parodų salėms, gamybinėms
patalpoms dažyti. Dažai PremiumColor atsparūs vandens pagrindu
pagamintoms plaunamosioms dezinfekcijos priemonėms, juose
minimalus kiekis emisijų, nėra tirpiklių ir plastiklių. Šie dažai yra
ekologiški ir jie ypatingai tinkami naudoti patalpoms, skirtoms vaikams,
pvz., vaikų kambariuose, darželiuose, taip pat ir medicinos įstaigose.
·
·
·
·
·

Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo.
Spalvinami sodriais spalvų atspalviais.
Sustiprinti Carbon plaušais.
Lengvai dengiami.
Išeiga – 125 ml/m2 .
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Premium klasė - 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Indeko-plus
.

CapaSilan
.
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3 atsparumo šlapiam trynimui klasė

CapaDIN
Pripažinta vokiška kokybė – matiniai vidaus dažai.
Universalūs balti, matiniai, gerai dengiantys dispersiniai sienų ir lubų
vidaus dažai, kuriuos ypatingai tinka naudoti objektuose, dideliems
plotams dengti.
·
·
·
·
·

Skiedžiami vandeniu ir nekenkia aplinkai.
Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių, silpno kvapo.
Difuziški.
Lengvai dengiami.
2 dengiamumo klasė , kai išeiga 6 m2/l.

CapaDIN Airfix - paruošti ekonomiškai dengti voleliu ir beoriais
purkštuvais.

UniLatex
Matiniai lateksiniai vidaus dažai.
Ekonomiški lateksiniai vidaus dažai sienoms ir luboms padengti apkrovą
išlaikančiais sluoksniais.
·
·
·
·

Ekologiški ir silpno kvapo.
Difuziški.
Lengvai dengiami ir gerai dengiantys.
3 dengiamumo klasė, kai išeiga 6,0 m2/l.

Prieš dažant, dispersinius dažus būtina kruopščiai išmaišyti. Esant būtinybei
vienalytei konsistencijai gauti rekomenduojama į indą įpilti nurodytą kiekį vandens.
Dispersiniai dažai dengiami vidutinio ilgio plauko voleliu. Dažant ilgo plauko voleliu,
dažų sluoksnis įgauna tekstūrą.
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2 atsparumo šlapiam trynimui klasė

SamtGrund E.L.F.
.

Ilgesnė džiūvimo trūkmė - šiuos dažus patogu naudoti
dideliems paviršiams dengti.
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1 ir 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Samtex 3 E.L.F.
.

Samtex 7 E.L.F.
.

Samtex 20 E.L.F.
.
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Sensitiv
Ekologiški dažai alergiškiems žmonėms .

Skirta
alergiškiems asmenims
Vidaus sienų dažai,
kurių sudedamosios dalys
kontroliuojamos dėl alergenų ir
kenksmingųjų medžiagų

CapaSan
.

Mažina kenksmingų medžiagų kiekį ore.
Mažina bakterijų ir mikroorganizmų kiekį.

Sylitol Bio Innenfarbe
alergiškiems žmonėms .

žmonėms.

Lengvai dengiami.

Skirta
alergiškiems asmenims
Vidaus sienų dažai,
kurių sudedamosios dalys
kontroliuojamos dėl alergenų ir
kenksmingųjų medžiagų
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Capatox
.

·
·
·
·
·

Bespalvis.
Paruoštas dengti.
Tinka išorei ir vidui.
Nekenksmingas žmonėms ir gyvūnams.
Sąnaudos : 50 - 150 ml/m2.

Indeko-W
.

.
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Dupa-Inn

Caparol AquaSperrgrund
Izoliacinis gruntas vidaus paviršiams katijoninės technologijos pagrindu.
Apsaugo nuo nikotino, vandens, riebalų ir suodžių dėmių. Naudojamas kaip
gruntinė priemonė prieš klijuojant tapetus.
·
·
·
·
·
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Matinis.
Gera difuzinė geba.
Pasižymi geromis izoliacinėmis savybėmis.
Negalima skiesti – nelieka katijoninio poveikio.
Sąnaudos: 100 ml/m2.

..

Caparol-Glattspachtel
.

Caparol-Akkordspachtel fein

trintuve.

Caparol-Akkordspachtel SF „plus“

trintuve.

Caparol-Akkordspachtel SXL

trintuve.

Caparol-Akkordspachtel KF
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OptiGrund E.L.F.
Aukštos kokybės smulkios
dispersijos gruntas akytiems,
tepantiems, sugeriantiems
paviršiams prieš dengiant
dispersiniais dažais silikoninių ir polimerizuotų dervų
pagrindu.
Giliai įsiskverbia, sutvirtina
·
paviršių.
·
Išlygina gebą sugerti.
·
Sumažina paviršiaus drėkstamumą.
·
„SilaCryl“rišiklio pagrindu.
·
Sąnaudos:
150-200 ml/m2.

Tiefgrund TB
Giliai įsiskverbianti gruntavimo priemonė tepantiems ir
kitiems probleminiams paviršiams sutvirtinti. Sudėtyje
yra tirpiklių.
·
Gerai įsiskverbia.
·
Sutvirtina pagrindą.
·
Ypač rekomenduojama
minkštiems gipsiniams paviršiams ir paviršiams su išsikristalizavusiomis druskomis.
Sąnaudos:
·
150- 300 ml/m2.
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CapaSol LF Konzentrat

FungiGrund

Gruntavimo priemonė akytiems, sugeriantiems pagrindams apdoroti prieš dengiant dispersines dangas.
Prieš dengiant produktą,
atskiesti santykiu 1:5
(1 dalis koncentrato 5 dalys
vandens).
·
Mineraliniams paviršiams.
·
Didelės koncentracijos.
Išlygina gebą sugerti.
·
Sąnaudos : 50- 200 ml/m2.
·

CapaSol LF
Standartinis gruntas sugeriantiems paviršiams prieš
dengiant dispersinius dažus.
Mineraliniams pagrindams.
·
Paruoštas dengti. Lengva
·
dengti.
·
Išlygina gebą sugerti.
·
Sąnaudos : 50- 200 ml/m2.

.

Putzgrund
Gruntiniai dispersiniai dažai,
kuriems būdinga gera sukibtis ir kurių sudėtyje yra kvarcinio smėlio, faktūriniams
pagrindams sukurti prieš
dengiant struktūrinius tinkus ir dekoraty viuosius
sluoksnius.
·
Baltas.
·
Gera sukibtis.
·
Gera dengiamoji geba.
·
Sąnaudos:
300- 350 g/m2.

PremiumClean
PremiumColor

CapaDin
UniLatex

.
.
.
.
.
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UAB “Caparol Lietuva”
Kirtimų g. 41 A
LT - 02244 Vilnius
Tel. +370 52602015
Faks. +370 52639283
www.caparol.lt

