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Målning, fasadputsning, renovering och 

nyproduktion - Caparol har erbjudit rätt 

lösning för varje projekt och varje byg-

gutmaning i mer än 125 år. Med innova-

tiva produkter och tjänster samt kunnig 

och engagerad personal är vi idag den 

självklara partnern till både proffs och 

privatpersoner.

 Vårt familjeföretag värnar om närheten 

till kunden och därför är vi alltid medvet-

na om de senaste praktiska kraven och 

användarnas unika behov.
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Nespri 
- framgångar med systemet

Som partner till hantverkare känner vi inte bara till 

de tekniska utan också till de ekonomiska utmanin-

garna i det dagliga arbetet. 

Utmaningarna kan vara ett pressat tidsschema, 

kostnader eller begränsad tillgång till kvalificerad 

arbetskraft. Vårt innovativa Nespri-system är lösnin-

gen på alla tre problemen - med Caparols beprövade 

kvalitet.

Med det unika, patenterade Nespri-systemet sprut-

målar du med hög precision och utan irriterande 

sprutdimma. Snabbare, effektivare och hälsosamma-

re än med konventionella metoder. Detta gynnar dig, 

dina kollegor, dina anställda och ditt företag. 
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Fördelar med 
Nespri-systemet

Det här kan Nespri

Med Nespri kan du sprutmåla med exakt precision utan att påverkas av sprutdim-

man. Det är bra för hälsan och sparar tid och pengar. Tidskrävande maskerings-

arbete, som ofta är nödvändigt med konventionella airless-system, är inte längre 

nödvändigt med Nespri. Samtidigt hinner man måla en betydligt större yta än vad 

som skulle vara möjligt med en roller. Nespri kombinerar på så sätt det bästa av 

två världar: precisionen och det begränsade färgstänket vid rollermålning med 

hastigheten hos ett airless-system.

En undersökning* av  Bundesverbands Farbe Gestaltung Bautenschutz bekräf-

tar detta: Ingen annan teknik på marknaden är så snabb och ekonomisk som det 

patenterade Nespri-systemet - såväl på fasaden som på väggar och tak inomhus.

*  Mer information om studien och ytterligare exempel finns på www.caparol.se 

** Siffrorna avser ett testobjekt med 275 m² fasadyta och 5 fönster

SNABBARE EFFEKTIVARE

Lägre arbets-
kostnader 

En snabbare arbets-

metod resulterar i 

lägre arbetskostnader 

per objekt.

-20%  

kostnader för 

arbetet**

 (jmf. m. roller 

och  Airless)

Exakt  
sprutmålning

Endast med Nespri-

systemet kan du vara 

säker på att du sprutar 

utan dimma och med 

hög precision.

-10%  

material- 

förbrukning

 pga mindre spill 

(jmf. m. Airless)

Arbeta  
snabbare

Nespri lönar sig även 

för mindre ytor och 

är därför ett mycket 

effektivare alternativ 

till att måla med roller.

- 40%  

tidsbesparing  

vid målning**

 (jmf. m. roller)

- 37%  

tidsbesparing

vid täckning**

 (jmf. m. Airless)

Minskad  
maskering

Parkerade bilar, 

trottoarer, intilliggande 

byggnader, golv, 

möbler, fönster m.m. 

behöver inte längre 

täckas.

4



      Vi har använt de fantastiska Nespri-produkterna i flera år, både inomhus  

      och på fasader. Varje gång blir vi glatt påminda om effektiviteten, det 

minimala täckningsarbetet och hur lätt det är att rengöra utrustningen.“

Målarmästare Christian Takacs från Singen

„

HÄLSOSAMMARE

GEPRÜFT & 
BESTÄTIGT

EFFEKTIVARE

Mer tid för  
för fler objekt

Den tidsbesparing som 

uppnås med samma 

personalstyrka skapar 

resurser för ytterliga-

re beställningar.

+ 20% fler 

objekt per

 månad** 

(jmf. m. roller 

och  Airless)

Ökning av rörel-
seresultatet

Högre kostnadseffek-

tivitet per fastighet 

och fler fastigheter 

per månad ökar 

vinsten avsevärt trots 

förvärvskostnaderna. 

+ 35%  

vinst per

 månad** 

(jmf. m. roller 

och  Airless)

Utomhus:
Sprutmåla utan  
munskydd
Nespri är den enda 

dimfria spruttekniken. 

Därför krävs inget 

andningsskydd vid 

utomhusarbete.

Lättare att 
arbeta med än 
med roller
Färgen sugs upp ur 

burken och appliceras 

med minimal arbets-

belastning.

Inomhus: mins-
kad exponering 
för sprutdimma 
Nespri minimerar expo-

neringen för ohälsosam 

färgdimma vid arbete 

inomhus genom den 

dimfria tekniken.

- 60%  

Aerosol- 

belastning 

(jmf. m. Airless)

 0  

Aerosol- 

belastning 

vid användning 

utomhus

 90m  

Arbetsradie 

tack vare 45 m 

slang
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Fyra framgångsfaktorer för det perfekta systemet

NespriPRO
- allsidigt och bekymmersfritt

2

Airless dubbelmunstycke

Perfekt sprutbild, utan sprutdimma. Välj mellan 

tre olika storlekar.

(D316, D317, D319)
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Uppvärmd högtrycksslang

Genom att värma materialet till 40 °C i den upp-

värmda slangen har färgen alltid den idealiska 

appliceringstemperaturen vilket ger ett konstant 

sprutmönster. Den flexibla slangsnurran gör ar-

betet enkelt. Värmepaket finns i längderna: 10m , 

15m och 30m.  

1

Färgspruta Airless

Kraftfull färgspruta med tillräcklig kapacitet att 

genom Airless-dubbelmunstycket få en jämn 

färgfördelning på ytan.

Caparols Nespri-färger

Det perfekta dimfria resultatet uppnås endast 

genom Caparols speciella nespri-produkter.

4
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Uppgradera till Nespri!

Uppgradera din befintliga airless-spruta med ett 

värmepaket för att utnyttja fördelarna med dimfri 

sprutmålning. 

Wagners värmepaket kan anslutas till airless-sprutor 

med tillräcklig effekt. (vår rekommendation är Wagner 

PS 3.31)

Produkter i Nespri-systemet

Bästa lösningen för varje 
utmaning

Caparol erbjuder ett brett sortiment specialutvecklade fär-

ger för Nespri-systemet. Använd Nespri för målning både 

utomhus och inne - och dra nytta av det dimfria resultatet.

Inomhusfärger

Utomhusfärger

Alla Nespri-färger kan brytas i 

valfri kulör i brytmaskin.
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För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar 
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-

produkter 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 mer än 125 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav 
från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige 

ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäck- 
ande distribution och komplett sortiment är vi idag den själv- 

klara partnern till både proffs och privatpersoner.
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