CAPAFREE
EN SVINNBRA LÖSNING FÖR EKONOMI, MILJÖ OCH HÄLSA

SVINNBRA!
Svinnbra? Ja, du hinner måla upp all färg innan den blir
dålig. Inget svinn alltså!
Alla har nog varit med om att öppna en färgburk som
blivit dålig och börjat ruttna. Det är ingen rolig upplevelse.
Och förutom obehaget och besväret med att ta hand om
den dåliga färgen har det naturligtvis en ekonomisk påverkan. Det är ju färg som man betalat för, som inte längre
går att använda.
Det kan med tiden innebära en betydande kostnad, både
för förstörd färg och kostnad för att ta hand om den.

CAPAFREE KLARAR SIG LÄNGRE
– tack vare patenterad teknologi
Riktigt hur länge Capafree kan lagras utan att ruttna vet vi
inte. Men åtminstone i 4 år. Så länge har öppnade burkar med
Capafree klarat sig, trots att vi tillfört bakterievatten och att de
lagrats varmt. Teknologin bakom Capafree är utvecklad i Sverige
och är patentskyddad. Enkelt förklarat innebär den att pH-värdet
i färgen höjts något (ca 10,5), även om den tekniska lösningen
är långt mer komplicerad än så. Justeringen är helt ofarlig för
människor, men bakterier kan inte fortplanta sig och förstöra
färgen.
Riktigt hur länge Capafree klarar sig vet vi inte,
men vi jobbar på det!
Malin Magnusson, R&D utvecklingstekniker DAW Nordic AB.

Capafree är baserad på bindemedel av akrylattyp som ger en
effektiv och lättmålad färg med mycket god täckförmåga.
Färgerna är utvecklade speciellt för den svenska marknaden och
har alla de målningsegenskaper som yrkesmålaren förväntar sig
från kvalitetsprodukter.
Capafree-produkterna är lågemitterande, fria från konserveringsmedel och naturligtvis märkta med miljömärket Svanen och väl
bedömda av Sunda hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

PRODUKTFAKTA
CAPAFREE 2

CAPAFREE 5

CAPAFREE 7

Helmatt takfärg för
målning inomhus.
Ger ett helt matt och
jämnt resultat.

Helmatt väggfärg för
målning inomhus.

Matt väggfärg för
målning inomhus.

Kulörutbud:

vit (S0300-N)

vit (S0500-N)

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

Glans:

2 helmatt

5 helmatt

7 matt

Förpackning:

10 lt – 3 lt – 1 lt

10 lt

10 lt – 3 lt – 1 lt

Verktyg:

pensel, rulle, spruta

pensel, rulle, spruta

pensel, rulle, spruta

VÄRT ATT VETA
•

Helt fri från konserveringsmedel

•

Accepterad av Byggvarubedömningen

•

Mycket lång lagringstid

•

Sunda hus B

•

Miljömärkt med Svanen

•

Registrerad i BASTA

TRE SKÄL FÖR
CAPAFREE
BÄTTRE LÖNSAMHET - färgen har oerhört lång hållbarhet, vilket gör att ingen
färg hinner ruttna och behöver slängas.
Det leder till minskade kostnader och
ökad lönsamhet
BRA FÖR MILJÖN - den långa hållbarheten leder till minskad mängd avfall och
mindre miljöbelastning
BRA FÖR DIN HÄLSA - Capafree är fri
från konserveringsmedel. Det innebär att
du utsätts för mindre exponering av allergiframkallande konserveringsmedel.

Caparol är en internationell puts- och 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 125 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.

För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se
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