
Pažink kokybę!

Dažai, kurie gali daugiau
Premium kokybės dažai tobuliems interjerams
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Dviejų vienodų interjero apdailos projektų 

nebūna. Sienų dangai gali būti keliami 

skirtingi reikalavimai. Teisingai parinkti 

dažai padeda sienoms geriausiai atlikti 

jų funkcijas, o taip pat ir užtikrina norimą 

estetinį vaizdą. Daugiau spalvų ryškumo, 

daugiau elegancijos, daugiau švaros, 

daugiau komforto, daugiau saugumo, 

daugiau galimybių. 

Caparol turi tinkamą sprendimą 

kiekvienam iš šių reikalavimų. Mūsų 

produktų asortimentą sudaro aukščiausios 

klasės vidaus dažai, kurie padeda 

įgyvendinti net ir pačius įmantriausius 

interjero dizaino iššūkius, nesvarbu, ar tai 

privatūs gyvenamieji būstai, visuomeniniai 

objektai ar komercinės patalpos. 

Pasitikėkite Caparol ir rinkitės išskirtinę 

optiką, aukščiausią kokybę ir didžiausią 

atspalvių paletę. 

Savaime suprantama, Caparol vidaus 

dažai yra be tirpiklių, be plastifikatorių, 

juose iki minimumo sumažintas išskiriamų 

LOJ kiekis. Pasirinkę Caparol dažus 

sukursite sveiką aplinką savo namuose. 

Caparol – dažai, kurie gali daugiau, 

sienoms, kurios sugeba daugiau. 
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Aukščiausios kokybės dažai 
vidaus patalpų apdailai

Daugiau švaros
PremiumClean – matiniai 

vidaus dažai, itin atsparūs 

nešvarumams. Neįtikėtinai 

lengvai valomi paviršiai. 

Daugiau spalvų 
ryškumo
PremiumColor - matiniai 

vidaus dažai, kur puikiai dera 

ryškūs atspalviai ir paviršiaus 

patvarumas.

Daugiau saugumo 
Indeko-plus – itin gerai 

dengiantys aukščiausios 

kokybės dažai be konservantų. 

Sukuria sveiką patalpų 

mikroklimatą. 

Daugiau elegancijos
CapaSilan – giliai matiniai 

vidaus dažai, kurie net 

ir prie nepalankiausios 

šoninės šviesos sukuria 

nepriekaištingus paviršius. 

Jokių volelio pėdsakų. 

Daugiau galimybių 
Amphibolin – multifunkciniai 

dažai, tinkami faktiškai bet kokiam 

paviršiui. Sukuria šilko matinę, itin 

patvarią, lengvai valomą dangą. 

Geresnis  
rezultatas 



4

Daugiau švaros

PremiumClean – matiniai vidaus dažai, itin atsparūs 

nešvarumams. Sukuria neįtikėtinai lengvai valomus 

paviršius. 

Įprasti vidaus dažai: purvas 
įsiskverbia į paviršių iki pat 
pagrindo.

PremiumClean dažai: purvas 
pasilieka ant paviršiaus, 
neįsiskverbia gilyn, todėl jį lengva 
pašalinti.

• Nešvarumams atsparūs, lengvai valomi 

paviršiai 

• Ypač tvirta danga, ilgesni intervalai tarp 

atnaujinimų

• Atsparūs dezinfekcinėms priemonėms 

vandens pagrindu

• Lengva paviršių priežiūra, jokių specialių 

priemonių 

• Be tirpiklių ir plastifikatorių

• Lengva dengti, naudojant standartinius 

įrankius 

PremiumClean



PremiumClean dažų sluoksnis tarnauja kaip patikimas apsauginis 

skydas, kuris sulaiko nešvarumus ir skysčius dangos paviršiuje, 

neleisdamas įsiskverbti gilyn. Ant paviršiaus susikaupusius 

nešvarumus galima lengvai ir greitai pašalinti vandeniu 

sudrėkinta kempine, nesibaiminant, kad toks valymas sukurs 

nepageidaujamą poliravimo efektą (blizgesį). 

PremiumClean - ideali danga privačioms ir visuomeninėms 

patalpoms, kur lankosi daug žmonių, o švarai ir gerai savijautai 

turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tai puikus pasirinkimas 

medicininėms įstaigoms, vaikų erdvėms, laukiamiesiems, 

restoranams, viešbučiams, laiptinėms, holams, koridoriams.
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Daugiau spalvų ryškumo
PremiumColor

Įprasti dažyti paviršiai 
yra jautrūs mechaniniam 
poveikiui.

• Intensyvūs, ryškūs atspalviai net ir dideliems sienų 

plotams

• Atlaiko dideles mechanines apkrovas

• Paviršiai atsparūs dilimui, ilgesni intervalai tarp 

atnaujinimų 

• Atsparūs dezinfekcinėms priemonėms vandens 

pagrindu

• Be tirpiklių ir plastifikatorių 

• Lengva dengti, naudojant standartinius įrankius Dėl itin tvirtų užpildų 
PremiumColor dažų 
pigmentai išlieka 
nepažeisti ir geriau atlaiko 
mechanines apkrovas.

PremiumColor - matiniai vidaus dažai, kur puikiai 

dera ryškūs atspalviai ir paviršiaus patvarumas.



PremiumColor nudažyti paviršiai pasižymi ryškiomis spalvomis 

ir atsparumu mechaniniam poveikiui. Dažai yra sustiprinti 

anglies pluošto dalelėmis, kurios dangai suteikia ypatingo 

tvirtumo, atsparumo dilimui ir įbrėžimams. Šis efektas labai 

gerai pastebimas, kai ryškiomis spalvomis dengiami didesni 

sienų plotai. PremiumColor nudažyti paviršiai ilgai išlaiko savo 

nepriekaištingą išvaizdą. 

Aukščiausios kokybės PremiumColor dažai specialiai 

sukurti dideles mechanines apkrovas patiriančių sienų apdailai 

intensyviais, ryškiais atspalviais: kavinėms, barams, kino 

teatrams, muziejams, medicinos įstaigoms, viešbučiams, taip pat 

ir privačių gyvenamųjų erdvių apdailai. 
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Daugiau elegancijos

CapaSilan – giliai matiniai vidaus dažai, kurie net 

ir prie nepalankiausios šoninės šviesos sukuria 

nepriekaištingus paviršius. Jokių volelio pėdsakų.

Įprasti dažyti paviršiai 
atspindi šviesą dėl savo 
vienalytės faktūros. 

CapaSilan sudėtyje yra rupesnių 
ir smulkesnių užpildų, kurie 
maksimaliai išskaido šviesą. 

• Gilus matinis paviršius

• Vienoda, subtili faktūra, nesukurianti atspindžių 

• Idealiai tinka moderniai, saulėtai interjero 

architektūrai

• Nepriekaištingas rezultatas, nepaisant nepalankios 

šoninės šviesos

• Ilgai neblunkantys, nekintantys atspalviai

• Lengva dengti, naudojant standartinius įrankius

• Be tirpiklių ir plastifikatorių 

CapaSilan



CapaSilan dažai yra idealus sprendimas, kai reikia subtiliai 

suderinti šiuolaikinę architektūrą ir išskirtinį dizainą. Šie interjero 

dažai nepamainomi patalpose, kur sienas apšviečia nepalanki 

šoninė šviesa. Gilus matinis paviršius išsklaido saulės spindulius 

ir nesukuria atspindžių. 

CapaSilan dažai puikiai tinka didelėms besitęsiančioms 

sienoms, kurių atskiri plotai yra netolygiai apšviesti natūralios 

dienos šviesos ar dirbtinių šviesos šaltinių, pavyzdžiui, saulės 

užtvindytos patalpos, didelės salės, holai. 

Šių vidaus dažų privalumai puikiausiai atsiskleidžia ant lubų.  

Dėl smulkios paviršiaus faktūros CapaSilan dažai gali būti 

naudojami ir kaip galutinis akustinių lubų apdailos sluoksnis.
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Daugiau galimybių 

Amphibolin – multifunkciniai dažai, tinkami faktiškai 

bet kokiam paviršiui. Sukuria šilko matinę, itin patvarią, 

lengvai valomą dangą, tinkamą didelių apkrovų 

veikiamiems paviršiams.

Mūrui Medienai  Metalui

• Multifunkciniai dažai vidaus ir išorės darbams

• Labai gera sukibtis su įvairiais paviršiais

• Atsparūs intensyviam plovimui 

• Labai patvarūs paviršiai

• Be tirpiklių ir plastifikatorių 

• Itin didelis atspalvių spektras

• Aukštas šviesio indeksas, puikiai tinka menkai 

apšviestoms patalpoms (balti dažai, netonuoti)

Amphibolin



Amphibolin dažai yra unikalūs savo universalumu. Jei kyla abejonių, 

kuriuos dažus rinktis, Amphibolin – geriausias sprendimas. Šis 

produktas puikiai tinka patalpoms, kuriose derinami skirtingi 

paviršiai: mūras, betonas, tinkas, gipskartonis, mediena, kietasis PVC. 

Amphibolin sukuria šilko matinę, itin atsparią dangą, tinkamą 

didelių apkrovų veikiamiems paviršiams, pavyzdžiui, viešbučių 

holams, restoranų salėms, taip pat patalpoms, kurioms keliami aukšti 

higienos reikalavimai – gydymo įstaigoms, mokykloms, darželiams. 

Balti (netonuoti) dažai pasižymi aukštu šviesio indeksu, todėl 

ypatingai gerai tinka menkai apšviestoms patalpoms, pavyzdžiui, 

parkingams, garažams, koridoriams, laiptinėms, cokoliniame aukšte 

įsikūrusioms patalpoms.
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Daugiau saugumo 

Indeko-plus – itin gerai dengiantys aukščiausios 

kokybės dažai be konservantų. Sukuria sveiką 

patalpų mikroklimatą. 

• Tinka alergiškų žmonių aplinkai

• Skirti gyvenamosioms ar darbo patalpoms, 

kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai

• Idealiai tinka atnaujinti patalpas, 

neiškraustant iš jų gyventojų ar darbuotojų

• Nepriekaištingi rezultatai dėl dvigubos 

dengiamosios gebos

• Ilgai neblunkantys, nekintantys atspalviai

Indeko-plus

*Pagal aktualią VdL direktyvos 01 redakciją

Produktai su E.L.F. plus ženklu 

prisideda prie sveiko patalpų 

mikroklimato:

• be konservantų*

• be plastifikatorių*

• be tirpiklių*

• minimizuotas išskiriamų 

LOJ kiekis*



Indeko-plus prisideda prie sveiko patalpų mikroklimato kūrimo nuo pat 

pirmos akimirkos. Šių dažų gamyboje visai nenaudojami konservantai, 

tirpikliai ir plastifikatoriai. Džiūstant dažai neišskiria jokio kvapo, 

todėl Indeko-plus yra puikus pasirinkimas patalpoms, kuriomis reikės 

naudotis labai greitai po renovavimo, arba tais atvejais, kai sienas 

reikia dažyti neišsikraustant iš patalpų. 

Indeko-plus dažai skirti gyvenamosioms patalpoms, kur žmonės 

praleidžia daug laiko – miegamiesiems, biurų patalpoms, konferencijų 

salėms, viešbučiams, kino teatrų salėms. Dažai idealiai tinka alergiškų 

ir jautrių žmonių aplinkai, nes sudėtyje nėra konservantų. 

Dar vienas privalumas – dėl puikios dengiamosios gebos 

dažniausiai užtenka sienas padengti vienu Indeko-plus dažų sluoksniu. 
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Didesnė spalvų įvairovė
Tonavimas ir techninės savybės

ColorExpress sistema užtikrina itin tikslų 

dažų tonavimą ir faktiškai neribotą atspalvių 

pasirinkimą: daugiau nei 8 milijonus skirtingų 

atspalvių. 

Tonavimas vietoje

Dažai tonuojami pardavimo vietoje pagal 

Caparol spalvynus. Galima susikurti ir visiškai 

individualų atspalvį, kuris bus išsaugotas 

ColorExpress sistemos atmintyje, kad, net ir 

po kelių metų prireikus, būtų galima atkurti 

identišką atspalvį. 

Aukščiausios kokybės rezultatas

Automatinės tonavimo mašinos, itin tikslios 

pigmentų maišymo programos ir specialiai 

Caparol produktams sukurtos tonavimo 

pastos garantuoja geriausią rezultatą. 
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Dispersiniai dažai Indeko-plus PremiumClean PremiumColor Amphibolin CapaSilan

Balti dažai taip taip – taip taip

Skiedimas vandeniu taip taip taip taip taip

E.L.F./E.L.F. plus

Užpildymas ++ + + + +

Valomumas + +++ ++ +++ +

Atsparumo šlapiam trynimui klasė 1 1 1 1 1

Išeiga (m²/l) 8 7 8 8 7

Sąnaudos 125 140 125 125 140

Blizgesio laipsnis  matinis  matinis  matinis šilko matinis giliai matinis

Tonuojama ColorExpress

Standartinių produktų  
taros dydis, litrais

1,25 / 2,5 / 10 / 12,5 5 / 12,5 – 1,25 / 2,5 / 5 / 10 5 / 10

ColorExpress produktų  
taros dydis, litrais

1,175 / 2,35 / 9,4 5 / 12,5
1,175 / 2,35 / 4,7 

7,05 / 11,75
1,175 / 2,35 / 9,4 –

Įvertinimas
Labai gerai +++
Gerai ++
Patenkinamai +
Nelabai tinka o
Netinka –

Sąnaudos
Tai orientacinės sąnaudos. Realios 
sąnaudos priklauso nuo pagrindo 
savybių, jas galima tiksliai 
apskaičiuoti, padengus bandomąjį 
plotą objekte. 



Caparol – Jūsų patikimas partneris

Įrengti, atnaujinti, apsaugoti. Kiekvienam 

statybiniam projektui Caparol turi tinkamą 

sprendimą. Inovatyvūs produktai ir 

profesionalios konsultacijos.

DAW Lietuva, UAB

Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156

El. paštas info@daw.lt

www.caparol.lt 

Pažink kokybę!


