Värvid, mis pakuvad enamat
Esmaklassilised värvid perfektse tulemuse saavutamiseks

PROFESSIONAALIDE EHITUSVÄRVID

Nõuded siseseinte viimistlusele on

Caparol pakub nende nõuete jaoks

Usalda Caparoli ning vali suurepärane

mitmekesised, kuna iga objekt on erinev.

õiget lahendust. Meie sortimendist leiab

tulemus, esmaklassiline kvaliteet ning

Igale olukorrale sobiv värv võimaldab

esmaklassilisi värve siseruumidesse,

maksimaalne värvivalik. Loomulikult

seintel oma eesmärki paremini

mis tulevad toime iga väljakutsega,

on meie sisevärvid minimeeritud

täita – ning seeläbi ka enamat pakkuda:

mis on seotud kvaliteetse pealispinna

emissiooniga, lahusti- ning

funktsionaalselt ja esteetiliselt. Rohkem

viimistlusega. Ei ole tähtis, kas tegemist

pehmendivabad ning aitavad kaasa

säravaid värve, rohkem elegantsi, rohkem

on eraomandi, avaliku ruumi

tervislikuma keskkonna ning

võimalusi, rohkem puhtust või

või kaubanduspinnaga.

ruumikliima loomisele.

rohkem kindlustunnet.
Caparol – värvid, mis pakuvad enamat.
Seintele, mis pakuvad enamat.
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Esmaklassilised värvid siseruumidesse
Rohkem puhtust

Rohkem säravaid värve

PremiumClean on matt

PremiumColor on matt

sisevärv, mis on erakordselt

sisevärv, mis ühendab endas

vastupidav määrdumisele ning

intensiivse värvisära ja

väga hästi puhastatav.

suure koormustaluvuse.

Rohkem
efektiivsust

Rohkem kindlustunnet

Rohkem elegantsi

Indeko-plus on väga hästi

Sisevärv CapaSilan tagab

kattev, väga väikese kuluga

ideaalselt tuhmmati pinna

säilitusainetevaba preemium
sisevärv, mida on kerge
töödelda ning mis aitab kaasa
ruumikliima parandamisele.

Rohkem võimalusi
Amphibolin on multifunkstionaalne
värv, mida saab kanda peaaegu
igale pinnale ning mis loob sileda

ja veatu tulemuse ilma
nähtavate rullijälgedeta
ka kõige keerulistemas
valgustingimustes.

ja kulumiskindla pealispinna laias
värvitooni valikus.
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PremiumClean

Rohkem puhtust
PremiumClean on matt sisevärv, mis on erakordselt
vastupidav määrdumisele ning väga hästi puhastatav.

• Väga hästi puhastatav ja
vastupidav määrdumisele
• Eriti vastupidav pind,
pikemad renoveerimisintervallid
• Vastupidav vett sisaldavatele
desinfitseerimisvahenditele
• Lihtne puhastada, ei nõua
Tavalise sisevärvi puhul imbub
mustus pinna sisse ning
haakub aluspinnaga.
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PremiumCleani puhul jääb
mustus õrnalt pinnale, ei tungi
sellest läbi ning pleki saab
suurema vaevata eemaldada.

spetsiaalseid puhastusvahendeid
• Lahusti- ja pehmendivaba
• Lihtne töödelda

Usaldusväärne kaitse: tänu PremiumCleanile jäävad mustus ja
vedelikud pinnale, mitte ei tungi värvikihi sisse. Pinnale sattunud
plekid saab hõlpsalt vee ja švammiga eemaldada - stressivabalt,
kiirelt ja ilma soovimatu poleeriva efektita.
Sel põhjusel sobib PremiumClean ideaalselt privaatsfääri ja
avalikku ruumi, kus on palju kasutuskoormust ning kus puhtusel
ja heaolul on keskne roll. Arstikabinetist, toitlustusettevõttest ja
hotellist koridori, trepikoja, lastetoa ja elamu sissepääsualani.

PremiumColor

Rohkem säravaid värve
PremiumColor on matt sisevärv,
mis ühendab endas intensiivse värvisära
ja suure koormustaluvuse.

• Intensiivsed ja erksad värvitoonid suurtele pindadele
• Väga vastupidav mehaanilisele koormusele
• Vastupidav vett sisaldavatele
desinfitseerimisvahenditele
• Kulumiskindel pealispind,
pikemad renoveerimisintervallid
• Lihtne parandada
Tavalise sisevärviga
viimistletud pinnad
on vastuvõtlikumad
mehaanilisele koormusele.
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PremiumColori puhul kinnitavad
pigmendi eriti tugevad täiteained.
See tähendab, et pind on
mehaanilisele koormusele
erakordselt vastupidav.

• Lahusti- ja pehmendivaba
• Lihtne töödelda

PremiumColor seob endas värvisära ja vastupidavuse: isegi
jõuliste toonide korral tagab süsinikkiududega tugevdatud
sisevärv ekstreemselt tugeva pealispinna, mistõttu on pind
vastupidav hõõrdumisele või suurtele kahjustustele. Mehaanilise
koormuse korral jääb pind praktiliselt puutumata – see tähendab
eriti pikka värvi kasutusiga.
Kvaliteetsete, intensiivsete toonidega sisevärv sobib eriti
hästi suure kasutuskoormusega ruumidesse. Kasutusalad
ulatuvad arstikabinettidest, koolidest ja muuseumitest kuni
majutusettevõtete ja elamupiirkondadeni.

CapaSilan

Rohkem elegantsi
Sisevärv CapaSilan tagab ideaalselt tuhmmati pinna ja
veatu tulemuse ilma nähtavate rullijälgedeta ka kõige
keerulistemas valgustingimustes.

•	Tuhmmatt, tagasihoidlik pealispind
• Ühtlane, peegelduseta pind
• Usaldusväärne tulemus
keerulistes valgustingimustes
• Värvitoon ei muutu terve kasutusaja jooksul
• Kasutajasõbralik töötlemine
• Lahusti- ja pehmendivaba
Tavalise sisevärvi pind
peegeldab valgust oma
põhistruktuuri tõttu ühtlaselt.
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CapaSilani puhul aitavad
värvis olevad peened ja
jämedad täiteained valgust
maksimaalselt hajutada.

CapaSilan on ideaalne lahendus kõikjal, kus soovitakse
kaasaegset arhitektuuri ja elegantset disaini parimal viisil näidata.
Sisevärv tagab kvaliteetse ja rahuliku tulemuse just rasketes
valgusoludes: tuhmmatt pealispind vähendab valguspeegeldust
ja hajuvalgust.
Sel põhjusel sobib CapaSilan ideaalselt kasutamiseks
päevavalgusest üleujutatud ruumides, saalides ja koridorides.
Sisevärv sobib nii seinte kui lagede viimistlemiseks, samuti
akustiliste lagede ülevärvimiseks.

Amphibolin

Rohkem võimalusi
Amphibolin on multifunkstionaalne värv, mida saab
kanda peaaegu igale pinnale ning mis loob sileda ja
kulumiskindla pealispinna laias värvitooni valikus.

• Multifunktsionaalne värv sise- ja välistöödeks
• Erakordselt hea nakkuvusega peaaegu
kõigi aluspindadega
• Äärmiselt vastupidav intensiivsele puhastamisele
• Vastupidava, struktuuri säilitava pinnakatte jaoks
• Lahusti- ja pehmendivaba
• Minimaalne LOÜ sisaldus
• Lihtne töödelda
Müüritis
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Puit

Metall

Amphibolin on oma multifunktsionaalsuse poolest tõeliselt
ainulaadne. Värv sobib suurepäraselt ruumide värvimiseks, kus
ühes kohas leidub erinevaid pealispindu, nt puit, betoon, tellis,
metall või kipsplaat.
Mitmekülgsus ja minimaalne emissioon muudavad Amphibolini
sobivaks igat tüüpi ruumidesse. Värv sobib ideaalselt suure
koormusega piirkondades nagu köögid või vannitoad ja kõrgete
nõumistega avalikes hoonetes nagu koolid, lasteaiad, haiglad,
kohvikud jne.

Indeko-plus

Rohkem kindlustunnet
Indeko-plus on väga hästi kattev, väga väikese
kuluga säilitusainetevaba preemium sisevärv,
mida on kerge töödelda ning mis aitab kaasa
ruumikliima parandamisele.

• Sobib allergikutele
• Mõeldud kasutamiseks tundlikes
Märgis E.L.F plus tähistab
tervislikku elu- ja sisekliimat.
Märgistatud tooted on:

elu- ja töökohtades
• Ideaalne elamute renoveerimiseks ja ruumi
kiireks kasutamiseks pärast remonti
• Kahekordne kattevõime tagab

• säilitusainetevabad*
• pehmendivabad*
• lahustivabad*
• minimeeritud emissiooniga*

*Vastavalt VdL määrusele 01 kehtivale versioonile
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kindla tulemuse
• Värvitoon ei muutu kogu kasutusaja jooksul

Lahustitest, pehmenditest ja säilitusainetest loobudes tagab
Indeko-plus algusest peale puhta ruumiõhu. Sisevärv on kuivades
lõhnatu, mistõttu on see eriti sobiv objektidele, mis tuleb pärast
renoveerimist kiiresti kasutusele võtta.
Indeko-plus sobib seetõttu eriti eluruumide, magamistubade,
hotellitubade, kontorite, konverentsiruumide ja kinode jaoks. Lisaks
on sisevärv tänu säilitusainevabale koostisele ideaalne allergiliste
ja tundlike reaktsioonidega inimestele. Teine eelis: Indeko-plusi
suure kattevõime tõttu vajab sein ainult ühte värvikihti.

Toonimine & tehnilised omadused

Suurema värvivaliku jaoks
ColorExpress toonimismasinad pakuvad
enneolematut võimalust: üle kaheksa miljoni
värvitooni kõikidele tootevaldkondadele.
Kohe saadaval
Kõik värvitoonid segatakse lühikese aja
jooksul kohapeal ning värvipurgid saab
koheselt kaasa võtta. Võimalik on luua ka
individuaalseid värvitoone. Kõik retseptid
sisestatakse ColorExpress toonimismasinasse
ja salvestatakse nii, et soovitud värvitooni on
igal ajal võimalik uuesti valmistada.
Esmaklassiline tulemus
Esmaklassilise toonimistulemuse aluseks on
Caparoli välja töötatud kvaliteetsed pastad,
mis vastavad täpselt kasutusala nõuetele.
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Dispersioonvärvid

Indeko-plus

PremiumClean

PremiumColor

Amphibolin

CapaSilan

Valge
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ja

Võimalik veega vedeldada?
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ja

ja

ja

ja

Täiteomadused

++

+

+
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Puhastatavus

+

+++
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Märghõõrdeklass

1

1

1

1

1

Kulu (m2/l)

8

7

8

8

7

125

140

125

125

140

tuhmmatt

matt

tuhmmatt

siidjasmatt

tuhmmatt

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

5 / 12,5

1,175 /2,35 / 4,7 /
7,05 / 11,75

1,25 / 2,5 / 5 / 10

2,5 / 10

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

Kulu (ml/m2)
Läikeaste
Toonimine ColorExpress
süsteemis
Pakendi suurus, liitrites

Hinnang
Väga hea
+++
Hea
++
Rahuldav
+
Sobib mingil määral o
Ei sobi
–

Kulu
Tegemist on tuletatud väärtustega.
Täpne materjalikulu teha kindlaks
objektil proovikatmise teel.
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Caparol – kindel partner
Olgu selleks eluruumide ehitamine, ümberkujundamine,
renoveerimine, kaitsmine või saneerimine – Caparol
pakub iga projekti ja vajaduse jaoks sobivat toodet.
Rohkemgi veel: peame end usaldusväärseks
müügipartneriks ja samal ajal professionaalide parimaks
nõuandjaks. Toetame teid igas küsimuses kvaliteetsete
toodete ja laiaulatusliku tehnilise kompetentsiga.

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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