INDEKOGEO
FÖRNYELSEBAR VÄGG- OCH TAKFÄRG FÖR LÅNGSIKTIGT MÅLERI

VÄGG- OCH TAKFÄRG MED

MODERN MILJÖTEKNIK
INDEKOGEO är en helmatt vägg- och takfärg och är sedan länge Caparols
premiumfärg för yrkesmålare på flera marknader i Europa. Suverän täckkraft, minimerad emission och kort torktid är uppskattade egenskaper.
dessutom är Indekogeo fri från konserveringsmedel.

MODERN FÖRNYELSEBAR VÄGG- & TAKFÄRG
FÖR LÅNGSIKTIGT MÅLERI
IndekoGeo är baserad på förnyelsebart bindemedel som är framställt med modern teknologi. De fossila råvaror som traditionellt används
för att framställa bindemedel har ersatts med
komposterat skogsavfall. Ur det komposterade avfallet utvinns etanol som genom ny teknik
helt och hållet ersätter de fossila råvarorna.
IndekoGeo finns i vitt och i kulörer genom
brytsystem
100 % förnyelsebart bindemedel
Fri från konserveringsmedel*
Lågemitterande och emissionsminimerad
Utmärkta bättringsegenskaper
Utmärkt täckförmåga
Mycket bra målningsegenskaper
*IndekoGeo innehåller inga konserveringsmedel som
standardvit. Om den bryts i kulör tillförs konserveringsmedel
genom brytpastor.

EN MILSTOLPE I CAPAROLS
LÅNGSIKTIGA UTVECKLING
AV MILJÖANPASSAD FÄRG
Caparol utvecklade 1928 världens första fabrikstillverkade färg och har
därefter vid ett flertal tillfällen lanserat banbrytande tekniska lösningar.
Som ett familjeföretag i 5 generationer är fokus på hållbarhet och långsiktighet en naturlig och central del i produktutvecklingen.
Med den nya produktlinjen IndekoGeo tar vi ett tydligt steg mot att förverkliga vår målsättning, att producera färger med hållbar miljöprofil.

Premium med gott samvete
Med IndekoGeo erbjuder vi inte bara högsta kvalitet, utan också en produkt
som bidrar till en mer hållbar färgproduktion. Vid framställningen av bindemedlet till IndekoGeo är nödvändiga råvaror till 100% förnyelsebara.

PRODUKTFAKTA
Kulör:

vit (S0500-N) samt brytsystem

Förpackning:

5 liter och 10 liter

Glans:

helmatt

Förbrukning:

8-10 m²/liter

Dammtorr:

4 timmar

Övermålningsbar:

1 timme

Verktyg:

pensel, rulle, spruta

Förtunning:

vatten

Rengöring:

vatten

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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