СТІНИ, ЩО ЗДАТНІ НА БІЛЬШЕ
із високоефективними фарбами для ідеального інтер’єру
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Високофункціональні фарби
для інтер’єру

Чистота
Насиченість

PremiumClean –
глибоко матова
інтер’єрна фарба,
яка вражає
своєю здатністю
відштовхувати
бруд та забезпечує
легке очищення
пофарбованої
поверхні.

Вимоги до внутрішніх покриттів для стін різноманітні, оскільки немає двох однакових проєктів.
Правильно підібрана фарба для будь-якої ситуації дає змогу стінам краще та ефективніше
виконувати своє призначення, відповідаючи функціональним та естетичним вимогам.
Для більшої насиченості кольорів, більшої елегантності, здоровішого мікроклімату у приміщенні,
більшої чистоти або більшої безпеки – Caparol має рішення для кожної з цих вимог. Наш асортимент
пропонує вам першокласні інтер’єрні фарби для стін, які дають вам змогу подолати будь-які виклики,
пов’язані з високоякісним дизайном поверхні. Незалежно від того, чи маєте ви справу з проєктами в
приватному, державному чи комерційному секторі.
Довіртесь Caparol і прийміть рішення на користь бездоганного зовнішнього вигляду, першокласної
якості та максимального кольорового різноманіття.
І, звісно ж, наші фарби не містять розчинників та пластифікаторів та мають низький рівень емісії
шкідливих речовин. Тим самим вони сприяють збереженню безпечного довкілля та не шкодять
здоров’ю.
Caparol - фарби, які роблять більше, для стін, що здатні на більше.
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PremiumColor – матова
інтер’єрна фарба,
яка поєднує в собі
діамантову насиченість
та екстремальну
зносостійкість.

Безпека
Елегантність

Indeko-plus – проста в
роботі та високопродуктивна екологічна фарба,
яка забезпечує здоровий
клімат у приміщенні.

Здоров’я
Silitol Bio-Innenfarbe –
створює ідеальні умови
для чистого повітря у
житловому приміщені та
запобігає появі плісняви.

CapaSilan – навіть за
складних умов освітлення
забезпечує чудову глибоко
матову поверхню та бездоганний вигляд без видимих
стиків.
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PremiumClean

Для більшої чистоти
Ідеально підходить для місць із великою
кількістю відвідувачів як в приватних, так і
в суспільних приміщеннях, у яких чистота
та комфорт відіграють головну роль.
Від лікарських кабінетів, приймалень,
закладів громадського харчування
та готельного бізнесу до коридорів,
сходових майданчиків, дитячих кімнат та
віталень.

• має високий рівень очищення та
стійкість до забруднень
• забезпечує особливу міцність поверхні
• збільшує час безремонтної експлуатації
• стійка до миючих засобів
• легко очищується
• не містить розчинників та пластифікаторів
Під час використання
звичайної інтер’єрної
фарби бруд
просочується крізь
поверхню аж до
основи.
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Під час використання
PremiumClean
бруд лишається
на поверхні, не
просочується та може
бути видалений без
додаткових зусиль.

• створює поверхню, яка після очищення
лишається матовою, не має глянсу

Фарба діє як щит, завдяки якому забруднення
та рідини лишаються на поверхні та не
просочуються крізь шар фарби. Забруднення
можна легко видалити за допомогою води та
ганчірки – швидко та без зайвих зусиль. Проте
поверхня лишається матовою, без ефекту
полірування.
Така висока здатність до очищення
базується на спеціальній комбінації адгезивів та
наповнювальних речовин. Особливо водостійкі
адгезиви та присадки запобігають набуханню
поверхні від контакту з водою. А наповнювальні
речовини із керамічних часток є надміцними
та стійкими до механічного впливу (регулярне
тертя, подряпини тощо).
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PremiumColor

Для більшої насиченості
Була розроблена для високоякісного,
інтенсивного фарбування стін всередині
приміщення, які зазнають підвищених
механічних навантажень. Сфера застосування розповсюджується від житлових
приміщень до музейних залів. Насамперед,
така фарба чудово підходить для місць з
інтенсивною експлуатацією.

• забезпечує інтенсивні та яскраві кольори для
великих поверхонь
• має високу стійкість до механічних
пошкоджень
• стійка до дезинфікуючих засобів на водній
основі
• забезпечує високу зносостійкість поверхонь
задля довших інтервалів між ремонтами
Звичайна
пофарбована
поверхня чутлива
до механічних
навантажень.
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У випадку використання
PremiumColor пігменти
закріплюються
особливо міцними
наповнювальними
речовинами. Завдяки
цьому пігменти
не руйнуються під
час механічних
навантажень

• не містить розчинників та пластифікаторів

У фарбі PremiumColor інтенсивний колір
поєднується зі стійкістю: навіть для насичених
відтінків армована інтер’єрна фарба забезпечує
виключно міцну поверхню, особливо стійку до
стирання та грубих пошкоджень.
Принцип міцної поверхні фарби PremiumColor
полягає в наповнювальних речовинах, які
є стабільними з погляду мікромеханіки та
структура яких не руйнується одразу після дотику
до них. Також фарба PremiumColor містить
особливо міцний адгезив, і це максимально
підтримує такий ефект. Невеликі подряпини, які
можуть виникнути на пофарбованій поверхні,
можна легко видалити за допомогою серветки з
мікрофібри.

Чи знаєте ви, що на фарбі
PremiumColor можна малювати
крейдою? Тому вона чудово
підходить для дитячих кімнат
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CapaSilan

Для більшої елегантності
Ідеальне рішення для великих поверхонь
зі складними умовами освітлення, в тому
числі для наповнених денним світлом
приміщень, зал та коридорів. При цьому
дана фарба підходить не лише для стін,
а й демонструє свої переваги під час
фарбування стель.

• має рівномірну тонку структуру без
відблисків
• забезпечує надійний результат на поверхні в
складних умовах освітлення
• має незмінний відтінок упродовж усього
терміну експлуатації
• оптимально підходить для наповнених
світлом архітектурних рішень
Звичайна
пофарбована
поверхня відбиває
світло рівномірно
завдяки своїй базовій
структурі.
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CapaSilan має
збалансовану суміш
грубих і тонких
наповнювальних
речовин. Це призводить
до максимального
розсіяння світла, яке
падає на поверхню.

• підходить для ручного та механізованого
нанесення
• не містить розчинників та пластифікаторів

Скрізь, де має бути поєднана сучасна архітектура та елегантний дизайн, фарба CapaSilan стає
ідеальним рішенням. Ця інтер’єрна фарба надає
пофарбованій поверхні спокійного та завершеного вигляду, особливо в умовах освітлення, яке
змінюється. Завдяки глибоко матовій поверхні
ефективно зменшується відбиття світла, і це
створює комфортну атмосферу.
Рецептура фарби CapaSilan спеціально
розроблена для нанесення вручну на великі
поверхні. Проте в ній були збережені та втілені
кращі властивості кремнійорганічної фасадної
фарби Caparol. Тонко структурована поверхня,
яка не створює ні оптичного, ні акустичного
відбиття, утворюється завдяки оптимальному
складу наповнювальних речовин.
Окрім цього, фарба CapaSilan вражає
високою стабільністю кольору упродовж усього
терміну експлуатації.
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Silitol Bio-Innenfarbe

Для більш здорового мікроклімату
Завдяки своїй екологічності та безпечній,
з огляду на гігієнічні вимоги, рецептурі,
фарба Silitol Bio-Innenfarbe чудово
підходить для використання в житлових
приміщеннях із високими вимогами до
регулювання вологості, таких як ванні
кімнати, спальні, кухні. Також чудово
підходить для робіт із реставрації
пам’яток архітектури.

• забезпечує оптимальний вологообмін
між повітрям всередині приміщення та стіною
• ідеально підходить для людей з алергією
• завдяки високій лужності запобігає
утворенню плісняви
• не містить консервантів, розчинників та
пластифікаторів
Волога, яка міститься у повітрі, може
безперешкодно проникати крізь
пористий шар фарби. Завдяки цьому
відбувається регулювання вологості
повітря у приміщенні, тому поверхня стіни
лишається сухою.
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Для забезпечення збалансованого мікроклімату
в приміщенні важливу роль відіграє взаємодія
температури та вологості повітря, а також низький
рівень емісії шкідливих речовин. Інтер’єрна фарба
Silitol Bio-Innenfarbe не містить пластифікаторів,
розчинників та консервантів, а також цілком
паропроникна. Волога не накопичується на поверхні,
а може безперешкодно поглинатися стіною через
шар фарби та потім знову вивільнятися. Отже,
стіни лишаються сухими навіть під час високого
вологонавантаження.
Інтер’єрна фарба Silitol Bio-Innenfarbe відповідає
найвищим вимогам щодо здорового середовища,
екології та гігієни повітря, а також створює
в приміщенні оптимальний мікроклімат. Це
відбувається завдяки паропроникним силікатним
адгезивам, які мають природню лужність та високий
вміст мінеральних речовин. Завдяки цьому волога,
яка міститься в повітрі приміщення, не створює
конденсат на стінах, і тому значно знижується ризик
утворення плісняви.
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Indeko-plus

Для більшої безпеки
Фарба Indeko-plus є ідеальним вибором
для приміщень, призначених для довготривалого перебування, таких як спальні,
готельні номери чи офіси. Також використання фарби Indeko-plus є вигідним під час
ремонту темних, контрастних поверхонь,
адже завдяки високій покривній здатності,
здебільшого достатньо нанести один шар.

VS.

Завдяки легкості нанесення, відчутно
швидкому розподіленню на поверхні та
високій покривній здатності, із фарбою
Indeko-plus ви економите цінний робочий
час та пришвидшуєте темп фарбування.
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• розроблена для використання в житлових та
робочих приміщеннях
• підходить для ремонту житла без переїзду
та швидкого використання простору після
завершення робіт
• забезпечує надійний результат завдяки
високій покривній здатності
• має незмінний відтінок упродовж усього
терміну експлуатації

Завдяки відмові від розчинників та пластифікаторів
фарба Indeko-plus одразу забезпечує чисте повітря
в приміщенні. Окрім цього, вона сохне без запаху,
тому ідеально підходить для об’єктів, які планують
використовувати одразу після завершення ремонту.
Рецептура фарби спеціально розроблена для
надійного нанесення вручну на поверхні, до яких
висунуті підвищені вимоги. Завдяки легкості, з якою
можна регулювати консистенцію фарби Indekoplus, її нанесення на поверхню з великою площею
відбувається швидко, результативно та комфортно.
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Тонування та технічні характеристики

Для більшого різноманіття кольорів
На тонувальному обладнанні ColorExpress
ми можемо запропонувати вам
незамінний сервіс: понад 4 000 000
відтінків для всього асортименту продукції.

CapaSilan

E.L.F. plus Wohlfühlklima:
E.L.F. plus Wohlfühlklima:
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natureplus:
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und nachhaltige Bauprodukte
und nachhaltige Bauprodukte
und n

такProduktauszeichnungen
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Alle
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E.L.F. Standard:
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Безпека для здоров’я.
Тонувальні пасти, які використовуються
в системі Caparol ColorExpress, є
максимально стійкими та відповідають
стандарту екологічності Caparol E.L.F.
Отже, можна обрати будь-які кольори та
бути впевненим, що матеріал залишиться
безпечним для людей та середовища й
після тонування.

Біла

Sc

Першокласний результат.
Основою для отримання чудового
результату під час колірування слугують
розроблені брендом Caparol високоякісні
тонувальні пасти, які відповідають вимогам
тієї чи іншої сфери застосування.
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Надзвичайне різноманіття.
Добре підібрані один до одного
компоненти ColorExpress дають змогу
досягти неймовірного різноманіття
відтінків. Для кожної сфери застосування
є індивідуально підібране кольорове
рішення.
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Інструменти роботи з кольором для професійної консультації клієнтів

Для більшої кількості дизайнерських ідей
SPECTRUM_mobile: проєктування дизайну
із блискавичною швидкістю, лише за
допомогою дотику.
Із цим додатком підбір кольорів буде
надзвичайно простим. Швидко та
інтуїтивно ви можете підібрати кольорові
рішення для поверхонь, використовуючи
відтінки з різних кольорових колекцій
Caparol та ефективно пропонувати їх
клієнтам. Це підсилить асортимент ваших
консультаційних послуг і надасть клієнтам
більшої впевненості в прийнятому рішенні.
Завдяки SPECTRUM_ mobile ви можете
зберігати ваші ідеї та в будь-який час
поділитися ними.
Особливістю додатку є розділ Live-Video. Ви
можете фарбувати стіни в будь-який колір
за вашим бажанням у режимі реального
часу – просто доторкаючись пальцем до
екрану.

ColorReaderPRO:
миттєве визначення відтінку кольорів.
З інструментом ColorReaderPRO від компанії Caparol колір можна
оцифрувати одним дотиком. Миттєво визначайте відтінки
кольорів на різноманітних поверхнях. Потужний прилад для
визначення кольору автоматично поєднує вибір наших клієнтів
щодо кольору та наявні колекції Caparol, і миттєво відображає
результат на дисплеї.
Завдяки Bluetooth ви можете передати визначені відтінки у
додаток SPECTRUM_mobile
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Питання-відповіді

1. Матеріали бренду виробляються в різних країнах,
в тому числі в Німеччині, Польщі та Україні.
Чи відрізається якість продукції?
Концерн DAW SE володіє виробничими потужностями у 23 країнах світу від
Німеччини до ОАЕ. Кожний завод працює відповідно до вимог головного
центру розробки DAW SE за єдиними стандартами, це стосується насамперед
ідентичності хімічного складу рецептур, єдиної сировини та стандартизованого
контролю якості кінцевого продукту.
Концерну вдалося досягти того, що всі продукти мають однакову якість
незалежно від країни виробництва.
Отже, країна походження продукту не має значення, адже кожний продукт
будь-яких потужностей виробництва має однакову якість.

2. Чим відрізняються продукти бренду Caparol
від продуктів інших виробників?
Концерн DAW SE, якому належить бренд Caparol, має понад 125-річну історію та
налічує безліч інновацій та розробок, які стали еталонним стандартом індустрії. 4
ключові компетенції: Здоров’я, Дизайн, Сталий розвиток та Ефективність, втілені
в продуктах бренду. Вони мають на меті не тільки забезпечити декоративні
функції стін, але й забезпечити максимальну довговічність та безпеку покриттів
без шкоди для довкілля.
Розробки концерну 1936 року поклали початок сучасним водно-дисперсійним
фарбам. У 1985 році було запроваджено унікальний і досі екологічний стандарт
водно-дисперсійних продуктів E.L.F. Відмінністю цього екологічного стандарту
є те, що у складі фарби немає пластифікаторів. Це дає змогу уникнути
негативного впливу на здоров’я майстра, який виконує роботи, та на здоров’я
людей, які використовують пофарбоване приміщення.
Пропагуючи системний підхід у вирішенні технічних завдань ремонту,
забезпечується висока зносостійкість, безпечність, тривалий час експлуатації та
створення стін, які здатні на більше.
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3. Є потреба зробити ремонт в дитячій кімнаті,
яке рішення буде найкращим?
Ремонт у будь-якому приміщенні має свої складності. Дитяча кімната – це місце,
де дитина навчається, грає та відпочиває. Головним критерієм вибору системи
матеріалів буде екологічний стандарт. Продукти із класом екологічності E.L.F. та
E.L.F. plus гарантують необхідний рівень безпеки повітря та не зашкодять дитині.
Наступним критерієм є зносостійкість фінішного покриття. Ідеальним буде
рішення із фінішним продуктом Caparol PremiumClean/PremiumColor у системі
із Caparol Indeko-plus. Така система є максимально міцною та витривалою,
стійкою до забруднень та надстійкою до високих механічних навантажень.
Ви зможете не турбуватися про стіни, навіть якщо дитина вирішила пограти
в художника та буде використовувати стіни як полотно. Крім того, ви самі
можете створити простір для творчості на стіні із цією системою, адже на
таких поверхнях можна навіть малювати крейдою. І, за необхідності, фінішний
шар можна швидко оновити: пофарбувати наново стіни вранці, а вже ввечері
вкладати малечу спати в цьому приміщенні, і це буде абсолютно безпечним.

4. Яке рішення обрати для кімнат
з підвищеним рівнем вологості?
Головним критерієм вибору рішення для таких приміщень є здатність продукту
до дифузії. Висока здатність до дифузії гарантуватиме вільне переміщення
водяної пари між стіною та покриттям, це зберігатиме стіни сухими. Наприклад,
силікатний продукт Sylitol Bio Innenfarbe завдяки найвищому коефіцієнту
дифузії може застосовуватись у вологих приміщеннях та забезпечить не
тільки ефективний контроль вологості, а і здатний попередити появу плісняви
та цвілі. Фарба Sylitol Bio Innenfarbe спеціально створена для підтримки
здорового мікроклімату у приміщенні та має сертифікат, який підтверджує її
безпечність для алергіків. Отже, рішення для вологих приміщень вибираються,
спираючись на здатність продуктів до дифузії.

5. Чим відрізняється використання системного
рішення від використання окремих продуктів?
По-перше, цілісна система гарантує очікуваний результат, адже всі елементи
системи ідеально сполучаються між собою та доповнюють властивості один
одного, надаючи майстру комфорт у роботі, а клієнту - високі експлуатаційні
характеристики. По-друге, правильно підібране системне рішення гарантує
високі експлуатаційні властивості поверхонь та збільшує час експлуатації
без ремонту. По-третє, системний підхід дає змогу вирішити найскладніші
ремонтні завдання без компромісів у якості виконання та гарантує ефективний
результат. Також важливо пам’ятати, що системні рішення можуть економити
час та гроші, адже використовуючи правильно підібраний ґрунт, шпаклівку,
проміжні шари (за необхідності), систему тонування проміжного шару фарби
або ґрунту, досягається найвища ефективність кожного з елементів системи та
гарантується високоякісний результат.
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Вас цікавить додаткова інформація про рішення Caparol?
Тоді ви можете звернутись до нас поштою info@caparol.ua
або через наші інтернет ресурси:

caparol.ua

instagram.com

pinterest.com

facebook.com

telegram.org
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