CAPAFREE
KONSERVERINGSMEDELSFRI FÄRG FÖR MEDVETNA MÅLARE

VÄGG- OCH TAKFÄRG
– MED OMTANKE OM MILJÖ OCH HÄLSA

WORK HARD,
STAY HEALTHY
CAPAFREE är en helt ny serie vägg- och takfärg.
Fri från konserveringsmedel och anpassad för den
moderna målarens medvetenhet om hälsa och
miljö. Capafree har alla goda egenskaper som
modern färg ska ha men med minimalt med tillsatser. Det gör att du som målare kan fokusera på
att prestera ett bra resultat och oroas mindre över
påverkan på hälsa och miljö.

KONSERVERINGSMEDELSFRI FÄRG
FÖR MEDVETNA MÅLARE
Capafree takfärg och väggfärg tillverkas helt utan tillsatser av konserveringsmedel. Färgerna
hålls fria från bakterieangrepp genom ny teknik som skapar en färg där bakterier inte trivs.
Det ger en färg för målare med medvetna krav på hälso- och miljöanpassade produktegenskaper.
Utvecklingen av produkterna har skett på Caparols utvecklingsavdelning i Göteborg i samarbete med koncernens forskningscenter i Tyskland. Teknologin som gör det möjligt att
producera och hantera färg fri från konserveringsmedel är väl beprövad. Konserveringsmedelsfria tak- och väggfärger har funnits i Caparols produkter för den tyska marknaden sedan
våren 2016.
Med lanseringen av Capafree 2 takfärg och Capafree 7 väggfärg kombinerar vi kunskapen
att producera konserveringsmedelsfria färger med produkter utvecklade för svenskt måleri.
Produktserien Capafree innehåller helmatt Capafree 2 takfärg och matt Capafree 7 väggfärg.
Färgerna har alla de målningsegenskaper som yrkesmålaren förväntar sig från kvalitetsprodukter. Capafree-produkterna är lågemitterande och fria från konserveringsmedel.

PRODUKTFAKTA
CAPAFREE 2

CAPAFREE 7

Kulör:
takvit (S0500-N)
		

vit (S0500-N)
bruten vit (0502-Y)

Förpackning:

10 liter

10 liter

Glans:

helmatt 2

matt 7

Förbrukning:

6-8 m²/liter

6-8 m²/liter

Övermålningsbar:

4 timmar

4 timmar

Verktyg:

pensel, rulle, spruta

pensel, rulle, spruta

Förtunning:

vatten

vatten

Rengöring:

vatten

vatten

Beslutet att utveckla konserveringsmedelsfria färger kommer från koncernens
uttalade strategi att ständigt bidra till en mer hållbar byggprocess med såväl
användare som miljö i fokus. Andra produkter i Caparols sortiment som bidrar till
ökad hållbarhet är väggfärgen IndekoGeo, som produceras på förnyelsebart bindemedel, och fasadisolering baserad på hampa.

Caparol är en internationell färgexpert som utvecklar
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleriprodukter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade
medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.
Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över
30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav
från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige
ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande
distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern
till både proffs och privatpersoner när det kommer till måleri.

För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se
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