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FARBY DO WNĘTRZ

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 5 l; 12,5 l
Zużycie: ok. 125 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspresyjna do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 paroprzepuszczalna, wartość sd<0,1 m
•	 wodorozcieńczalna
•	 wyjątkowo mało podatna na zabrudzenia, nadająca się do 

czyszczenia
•	 odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki 

czystości
•	 o słabym neutralnym zapachu
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian
•	 odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
•	 bardzo wydajna

Premium Clean
matowa farba o podwyższonej odporności na zmywanie 

Kolory:  ciemne i intensywne kolory, barwiona w systemie 
 ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: głęboki mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 12,5 l
Zużycie: ok. 125 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
•	 wodorozcieńczalna
•	 przyjazna środowisku
•	 tworzy mocną i odporną powłokę
•	 o wysokim stopniu nasycenia barwy
•	 odporna na wodne środki dezynfekujące
•	 o słabym neutralnym zapachu
•	 o podwyższonej odporności na zarysowania (w porównaniu ze 

zwykłymi farbami matowymi)
•	 odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
•	 łatwa w użyciu

PremiumColor 
matowa farba o szczególnej intensywności kolorów 
i podwyższonej odporności

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



3

Kolory: intensywnie biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 120 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspresyjna do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 najwyższa zdolność krycia – klasa 1 przy wydajności ok. 8 m2/l 
•	 odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo ekonomiczna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Indeko-plus
farba dyspersyjna o podwójnej sile krycia 

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 135 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz – 

standard E.L.F.
•	 doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia 

i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich 
•	 zdolność krycia – klasa 3 przy wydajności ok. 7 m2/l 
•	 odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
•	 wodorozcieńczalna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Samtex 3 E.L.F. 
bezemisyjna matowa farba lateksowa
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: półmat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l; 15 l
Zużycie: ok. 135 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz – 

standard E.L.F.
•	 doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia 

i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich
•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l 
•	 odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Samtex 7 E.L.F.
bezemisyjna półmatowa farba lateksowa

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: satynowy połysk
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 135 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz – 

standard E.L.F.
•	 doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia 

i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich 
•	 szczególnie polecana do podłoży poddawanych wysokim 

obciążeniom oraz częstemu zmywaniu lub odkażaniu (np. kuchni, 
łazienek, pralni)

•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l 
•	 odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
•	 odporna na zasady oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne 

i detergenty
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300
•	 posiada atest PZH do służby zdrowia

Samtex 20 E.L.F.
bezemisyjna farba lateksowa do pomieszczeń szczególnie 
intensywnie użytkowanych
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress 
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: głęboki mat
Opakowania: 10 l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba silikonowa do wnętrz – 

standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach

•	 wydłużony czas zachowania właściwości roboczych umożliwia 
bezproblemowe zastosowanie na dużych powierzchniach 

•	 najwyższa zdolność krycia – klasa 1 przy wydajności ok. 7 m2/l
•	 odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 szczególnie łatwa w nakładaniu i w obróbce – dobrze się rozprowadza
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

CapaSilan
głęboko matowa farba silikonowa doskonała do ścian i sufitów 
odbijających światło

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: jedwabisty połysk
Opakowania: 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 farba lateksowa do wnętrz
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach

•	 doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia 
powłok malarskich 

•	 szczególnie polecana do podłoży poddawanych wysokim 
obciążeniom oraz częstemu zmywaniu lub odkażaniu (np. kuchni, 
łazienek, pralni) 

•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l
•	 odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
•	 odporna na zasady oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne 

i detergenty
•	 paroprzepuszczalna, łatwa w nakładaniu i w obróbce
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

SeidenLatex
jedwabiście błyszcząca farba lateksowa 
odporna na szorowanie i środki dezynfekcyjne
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 135 ml/m2

OPIS:
•	 neutralna dla alergików dzięki recepturze całkowicie wolnej od 

alergenów
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach

•	 nadaje się również do budynków zabytkowych objętych ochroną 
konserwatorską

•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l 
•	 odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
•	 wodorozcieńczalna, paroprzepuszczalna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Kolory: biała
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 150 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspresyjna do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 ze względu na niezwykłą łatwość nakładania, szczególnie 

nadaje się do stosowania w dużych obiektach, gdzie istotne jest 
osiągniecie maksymalnej wydajności prac

•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 
z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 6 m2/l
•	 odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
•	 wodorozcieńczalna 
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300
•	 dostępna w wersji Airfix – do ekonomicznego natrysku

Sylitol Bio Innenfarbe 
silikatowa bezrozpuszczalnikowa farba dla alergików

CapaDIN 
ekonomiczna farba dyspersyjna do ścian i sufitów
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: głęboki mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 150 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspresyjna do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 cechuje ją bardzo krótki czas wysychania – co umożliwia szybkie 
oddanie malowanych pomieszczeń do użytku 

•	 dobrze się rozprowadza 
•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l
•	 odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: mat satynowy
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 dobrze się rozprowadza 
•	 odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300
•	 posiada atest PZH do służby zdrowia

Malerit 
szybkoschnąca farba dyspersyjna

Latex Samt 10 
matowa farba lateksowa do stosowania  
w obiektach służby zdrowia
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: połysk satynowy
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz 

– standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 dobrze się rozprowadza 
•	 zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l
•	 odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300
•	 posiada atest PZH do służby zdrowia

Latex Satin 20
farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia

Kolory: biała lub barwiona w  systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: głęboki mat
Opakowania: 2,5l; 5l; 10l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – łapanie kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 wysoce paro przepuszczalna
•	 bardzo wydajna
•	 dobrze się rozprowadza 
•	 dostępna w wersji Airfix – do ekonomicznego natrysku

CapaTrend
farba dyspersyjna o wielu zastosowaniach, doskonale kryjąca
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Kolory: biała
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Stopień połysku: głęboki mat
Opakowania: 5l, 12,5 l
Zużycie: ok. 140 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
•	 nie zawiera składników powodujących „fogging” – łapanie kurzu 

z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian 
w załomach i narożnikach 

•	 wysoce paro przepuszczalna
•	 neutralna dla alergików dzięki recepturze całkowicie wolnej od 

alergenów
•	 nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników, ani środków 

zmiękczających
•	 certyfikowana nieszkodliwość dla środków spożywczych
•	 dobrze się rozprowadza
•	 lekko wypełniająca

Caparol Sensitiv
farba dla alergików przyjazna środowisku



10

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l; 15 l
Zużycie: ok. 150 ml/m2

OPIS:
•	 najwyższej klasy farba o unikatowej recepturze SilaCryl®, która 

łączy zalety farb silikonowych i mineralnych
•	 skutecznie chroni podłoże przed rozwojem mikroorganiz mów 

(porastaniem algami i grzybami)
•	 odporna na zasady, nie zmydla się 
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce
•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

Muresko-Premium
farba łącząca zalety farb silikonowych i mineralnych

Kolory:  biała lub barwiona w systemie ColorExpress 
lub samodzielnie barwnikami Histolith

Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 125-150 ml/m2

OPIS:
•	 nie tworzy błony, przepuszczalna dla CO2

•	 trwała i niepodatna na kredowanie
•	 wysoce odporna na zabrudzenia
•	 o potrójnym krzemianowaniu
•	 tworzy mineralnie matowe powierzchnie
•	 odporna na działanie UV
•	 odporna na działanie warunków atmosferycznych
•	 z formułą NQG nanosieci kwarcowych

FARBY ELEWACYJNE

Sylitol NQG
Farba dyspersyjno-silikatowa do fasad z formułą NQG 

NOWOŚĆ
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l; 15 l
Zużycie: ok. 150 ml/m2

OPIS:
•	 doskonała na wszelkiego rodzaju tynki mineralne i żywiczne
•	 dobrze kryjąca
•	 wodorozcieńczalna
•	 hydrofobowa – odporna na intensywne opady atmosferyczne, 

skutecznie chroni przed wilgocią
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

Muresko-plus
farba siloksanowa o charakterze mineralnym

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku
Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 2,5 l; 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 120 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba akrylowa do wnętrz 

i fasad – standard E.L.F. 
•	 utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol 

Clean Concept®

•	 posiada wyjątkowo dobrą przyczepność do prawie każdego 
podłoża

•	 optycznie rozjaśnia pomieszczenie 
•	 odporna na szorowanie na mokro: 1 klasa odporności (najwyższa)
•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
•	 spełnia wymagania norm PN EN 1062-1 i PN EN 13 300

Amphibolin
farba uniwersalna na wszelkie podłoża
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 wyjątkowo mało podatna na zabrudzenia, elewacyjna farba 

z wyróżniającą się kombinacją spoiw i wypełniaczy
•	 utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol 

Clean Concept®

•	 kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady 
atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią

•	 wysoce paroprzepuszczalna dla pary wodnej i CO2

•	 łatwa w nakładaniu i w obróbce
•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

AmphiSilan-Plus
odporna na zabrudzenia farba silikonowa

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 szczególnie polecana do wykonywania powłok na systemach 

ociepleniowych oraz na wszystkich mineralnych i dyspersyjnych 
tynkach nawierzchniowych uprzednio malowanych lub surowych

•	 utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol 
Clean Concept®

•	 kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady 
atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią

•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1
•	 z formułą NQG – nanosieci kwarcowych

AmphiSilan (NQG)
odporna na zabrudzenia farba silikonowa 
z formułą CCC i NQG
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 z wypełniaczami kwarcowymi
•	 odporna na działanie czynników atmosferycznych
•	 dobrze kryjąca
•	 wodorozcieńczalna
•	 wysoce paroprzepuszczalna
•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

Sylitol-Finish
farba silikatowa (krzemianowa) wzomcniona siloksanami

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: na zewnątrz budynku
Stopień połysku: mat
Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 szczególnie polecana do wykonywania powłok na systemach 

ociepleniowych oraz na wszystkich mineralnych i dyspersyjnych 
tynkach nawierzchniowych uprzednio malowanych lub surowych

•	 utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol 
Clean Concept®

•	 skutecznie chroni podłoże przed rozwojem mikroorganizmów 
(porastaniem algami i grzybami)

•	 kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady 
atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią

•	 spełnia wymagania normy PN EN 1062-1
•	 z formułą NQG – nanosieci kwarcowych

ThermoSan (NQG)
silikonowa farba renowacyjna do systemów ociepleń chroniąca 
przed rozwojem miroorganizmów
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Kolory: baza – biała
Barwienie: 
fabryczne lub w systemie maszynowym ColorExpress
samodzielne – barwnikami AmphiSilan-Volltonfarben – maks. 3%
Stopień połysku: mat
Opakowanie: 
baza biała 25 kg 
 baza transparentna 22,5 kg

OPIS:
•	 wzmocniona włóknem węglowym
•	 wypełniająca, szlamująca drobne rysy w podłożu
•	 bardzo dobrze kryjąca
•	 ekstremalnie wodoodporna
•	 wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
•	 o mineralnym charakterze
•	 hydrofobowa z efektem perlenia
•	 z nanocząsteczkami pigmentów i efektem fotokatalizy
•	 łatwa w użyciu
•	 wodorozcieńczalna
•	 mikroporowata, nie tworzy błony

CarboSol 
farba wzmocniona włóknem węglowym o niespotykanej sile 
krycia i bogatej kolorystyce

CARBON-EDITION 
EXTREMALNE FASADY

OPIS:
•	 do egalizacji silnie lub nierównomiernie chłonnych tynków pod 

farby CarboSol Nespri i CarboSol Compact, a także pod inne 
farby silikonowe

•	 o słabym, neutralnym zapachu
•	 bezrozpuszczalnikowy
•	 hydrofobizuje podłoże
•	 dostarczany w postaci gotowej do użycia
•	 łatwy w użyciu

CarboSol Grund
środek gruntujący pod farbę CarboSol

Kolory: mleczno-niebieski, po wyschnięciu prawie bezbarwny
Zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynku
Opakowanie: 12 kg
Zużycie: ok. 100-150 g/m2
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Kolory: bezbarwny
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku
Opakowania: 2,5 l; 10 l
Zużycie: ok. 130-150 ml/m2

OPIS:
•	 rozcieńczalnik do farb Sylitol i koncentrat gruntujący 

(rozcieńczanie w wodzie w stosunku 2:1) pod farby krzemianowe
•	 do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych
•	 wzmacnia, wyrównuje chłonność podłoża
•	 nie zawiera rozpuszczalników 
•	 wodorozcieńczalny

ŚRODKI I FARBY GRUNTUJĄCE

Sylitol-Konzentrat 111
krzemianowy koncentrat gruntujący i rozpuszczalnik  
dla farb silikatowych (krzemianowych)

Kolory: niebiesko-transparentna
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku
Opakowania: 2,5l; 10l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
•	 transparentny
•	 hydrofobowy
•	 wyrównuje chłonność podłoża
•	 wzmacniający
•	 na bazie silanizowanych akrylanów, formuła „SilaCryl”

OptiGrund E.L.F.
standardowy bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący
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Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: do wnętrz
Opakowania: 12,5 l 
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba gruntująca 

– standard E.L.F.
•	 do stosowania pod kolejne powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-

krzemianowe na podłożach pokrytych materiałami 
dyspersyjnymi

•	 zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża
•	 barwiony środek gruntujący doskonały jako podkład farby
•	 nie zawiera rozpuszczalników
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Caparol-Haftgrund 
remineralizująca farba gruntująca do gładkich podłoży

Kolory: biały lub barwiony w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku
Opakowania: 5 l; 12,5 l
Zużycie: ok. 150-200 ml/m2

OPIS:
•	 do podłoży mineralnych oraz starych tynków na bazie żywic 

syntetycznych
•	 zwiększa przyczepność farb i wyrównuje chłonność podłoży 

nasiąkliwych i nienasiąkliwych
•	 polecany do gruntowania starych warstw nośnych
•	 dobrze kryje
•	 nie zawiera rozpuszczalników
•	 wodorozcieńczalny
•	 spełnia wymagania normy PN EN 13 300

CapaGrund Universal
środek gruntujący zapobiegający wykwitom wapiennym 
na barwionych farbach dyspersyjnych i silikonowych
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Kolory: bezbarwny
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku
Opakowania: 5 l; 10 l
Zużycie: ok. 150-300 ml/m2

OPIS:
•	 nadaje się na podłoża gipsowe; stare, powierzchniowo zwietrzałe 

tynki; powierzchnie po zmytych lub mechanicznie usuniętych 
farbach; na ściany zanieczyszczone resztkami papieru lub kleju 
do tapet

•	 wyrównuje chłonność silnie nasiąkliwych podłoży, np. gipsowych
•	 wzmacnia krytyczne podłoża pyląco-piaszczące
•	 do stosowania również pod systemy ociepleń nie zwierające 

styropianu

Caparol-Tiefgrund TB 
środek gruntujący na bazie rozpuszczalników  
o działaniu silnie penetrującym

Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress
Zastosowanie: wewnątrz budynku
Opakowania: 10 l
Zużycie: ok. 130 ml/m2

OPIS:
•	 bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba gruntująca – standard 

E.L.F.
•	 zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża
•	 do wszystkich powszechnie spotykanych podłoży: beton, cegła, 

tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe
•	 doskonała jako grunt przed późniejszymi wymalowaniami farbami 

Samtex, Indeko, Amphibolin i innymi dyspersyjnymi 
•	 zachowuje fakturę powierzchni
•	 dobrze kryje
•	 wodorozcieńczalna

SamtGrund E.L.F. 
bezemisyjna cienkowarstwowa farba gruntująca na wszystkie 
powszechnie spotykane podłoża wewnątrz pomieszczeń
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ColorExpress to system barwienia maszy-
nowego zapewniający praktycznie nieogra-
niczone możliwości kształtowania kolory-
stycznego wnętrz i  fasad budynków. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań tech-

nicznych dysponuje on ponad 4 500 000 receptur kolorów dla 
farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli.

Receptury sporządzane na indywidualne życzenie są przygoto-
wywane i archiwizowane w stacjach ColorExpress. Dzięki wpro-
wadzeniu do pamięci systemu, żądany kolor może być w każ-
dej chwili ponownie odtworzony.

ColorExpress jako uniwersalna sta-
cja barwienia jest w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom inwe-
storów w zakresie doboru kolory-
styki produktów. Dla każdej gru-
py produktów, zarówno jeśli chodzi 
o  farby, tynki, powłoki ochronne, 
lakiery, czy lazury, przewidziano 
odpowiednie rozwiązania sposo-
bu barwienia. Przy użyciu techno-
logii  ColorExpress można szybko 
i  na stałe dysponować obszerną 
gamą produktów w atrakcyjnej ko-
lorystyce.

Caparol Clean Concept® 

– koncepcja utrzymania 
fasad w czystości, ochrona 
przed zanieczyszczeniami, 

specjalnie opracowane 
receptury dla farb i tynków

„Zdrowe mieszkanie” – 
produkty bezemisyjne 

i bezrozpuszczalnikowe, 
zawartość LZO < 0,7 g/l

www.zdrowemieszkanie.pl

Produkt wzmocniony
włóknem węglowym

NQG 
Technologia nanosieci kwarcowych

Farba chroniąca poweirzchnię 
przed rozwojem mikroorganizmów



 ...dbamy o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. 

Dlatego opracowaliśmy farby ze znakiem E.L.F., 

które zawierają 30-krotnie mniej substancji 

szkodliwych i  lotnych niż stanowią normy Unii 

Europejskiej. A kiedy schną do powietrza dostaje 

się niemal wyłącznie para wodna.

Dziękujemy, że Państwo to docenili wyróżniając far-

by ze znakiem E.L.F. Laurem Klienta Odkrycie 2011.

Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.zdrowemieszkanie.pl
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Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:
WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

MAZOWIECKIE 0 604 278 460 warszawa@caparol.pl

 0 604 194 378 warszawa01@caparol.pl

 0 604 278 547 mazowsze@caparol.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 602 781 788 olsztyn@caparol.pl

pODLASKIE 0 604 521 752 bialystok@caparol.pl

pOMORSKIE 0 602 220 890 gdansk@caparol.pl

 0 668 927 221 gdansk01@caparol.pl

KUJAWSKO-pOMORSKIE 0 602 609 711 bydgoszcz@caparol.pl

ZACHODNIOpOMORSKIE 0 606 928 570 szczecin@caparol.pl

LUBUSKIE 0 606 928 570 szczecin@caparol.pl

DOLNOŚLĄSKIE 0 602 249 564 wroclaw@caparol.pl

 0 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

OpOLSKIE 0 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

łÓDZKIE 0 606 928 569 lodz@caparol.pl

ŚLĄSKIE 0 602 250 924 katowice@caparol.pl

 0 602 250 974 slask@caparol.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

pODKARpACKIE 0 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

MAłOpOLSKIE 0 606 928 593 krakow@caparol.pl

LUBELSKIE 0 602 121 403 lublin@caparol.pl

WIELKOpOLSKIE 0 602 220 869 poznan@caparol.pl

 0 604 278 546 konin@caparol.pl


