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Kus me ka poleks: perega kodus, 
kolleegidega kontoris või sõpradega 
restoranis, keskkond on meile oluline.
Caparoli värvisari Samtex pakub 
kvaliteetseid materjale ja turvalist 
keskkonda. Caparoli kvaliteedimärk  
E.L.F. toote pakendil tõendab, et toode  
on minimeeritud emissiooniga, lahustivaba 
ning nende lenduvate orgaaniliste ühendite
(LOÜ) sisaldus on < 1 g/l *.
Meile on oluline, et värvimistööd oleksid 
tervisesõbralikud nii keskkonnale, maalrile 
kui ka ruumide elanikele. Värvimise ajal 
ja pärast seda ei eralda E.L.F märgisega 
värvid kahjulikke gaase ja aure. Kuivamise 
ajal eraldub Caparol E.L.F värvidest õhku 
ainult vesi.
Caparol Samtex kvaliteetsed sisevärvid 
loovad täiusliku kattekihi, on saadaval  
laias värvitooni valikus ning tagavad 
pikaajalise tulemuse.

CAPAROL SAMTEX VÄRVID – 
USALDUSVÄÄRNE KVALITEET 
JA OHUTU 
KESKKOND.

CAPAROL SAMTGRUND

Tipptaseme kruntvärv.
Ühtlase, nakkuvust parandava 
ja struktuuri säilitava kruntkihi 
saamiseks siledatel ja halvasti 
imavatel aluspindadel. SamtGrundi 
saab kasutada kõikide dispersioon- 
ja lateksvärvide all, see lihtsustab 
eriti intensiivsete värvitoonide 
pealekandmist.

• Veega lahjendatav, 
keskkonnasõbralik ja  
vähese lõhnaga

• Hea nakkekrunt
• Difusioonivõimeline
• Hea kattevõimega

* Euroopa Liidu lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heite piirväärtus on (kat A / a) 30 g/l.

CAPAROL SAMTEX 3

Tuhmmatt, pesukindel lateksvärv 
siseruumidesse.
Siledate, tuhmmattide pindade jaoks 
siseruumides. Toode sobib ka  
erinevate tapeetide värvimiseks,  
ei täida tekstuuri.

• Veega vedeldatav, 
keskkonnasõbralik ja  
vähese lõhnaga

• Heade katmisomadustega
• Väga valge värvusega
• Difusioonivõimeline
• Lihtne peale kanda

CAPAROL SAMTEX 7

Siidjasmatt lateksvärv 
siseruumidesse.
Siledate, vastupidavate, siidjasmattide 
pindade ja struktuuri säilitavate 
värvkatete jaoks siseruumides. 
Sobib eriti hästi struktuurtapeedi 
värvimiseks, kuna tõstab  
struktuuri esile.

• Veega vedeldatav, 
keskkonnasõbralik ja  
vähese lõhnaga

• Väga valge värvusega
• Hea kattevõime
• Märghõõrdeklass 2
• Difusioonivõimeline
• Lihtne peale kanda

CAPAROL SAMTEX 10

Siidjasmatt vähese kuluga lateksvärv.
Õhukesekihiline suurt koormust taluv 
siidjasmatt värv. Sobib eriti siledate 
seinte ja struktureeritud aluspindade 
pinda hoidvate katete jaoks. 
Suurepärane hotellide,  
haiglate ja muude avalike  
hoonete kaunistamiseks.

• Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik 
ja vähese lõhnaga

• Vastupidav vett sisaldavatele 
desinfektsiooni- ja 
üldpuhastusvahenditele

• Väga valge värvusega
• Hea kattevõime
• Märghõõrdeklass 1
• Difusioonivõimeline
• Lihtne peale kanda

CAPAROL SAMTEX 20

Siidjasläikiv lateksvärv väga 
kulumiskindla pinnakatte 
saavutamiseks.
Siledate, vastupidavate ja 
struktuuri säilitavate värvkatete 
jaoks siseruumides, sobib kõrgete 
nõudmistega ruumidesse. Eriti sobilik 
pindadele, mis on suure koormusega, 
värv on ülimalt vastupidav ja hästi 
puhastatav. Sobib suurepäraselt 

struktureeritud aluspindade 
viimistlemiseks.
• Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik 

ja vähese lõhnaga
• Hästi puhastatav ja vastupidav vett 

sisaldavate desinfitseerimisvahendite 
ning majapidamises kasutatavate 
puhastusvahendite suhtes

• Väga valge värvusega
• Hea kattevõime
• Difusioonivõimeline
• Lihtne peale kanda
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SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Telefon +372 600 0690
info@daw.ee

www.caparol.ee
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