CARAT
SJÄLVRENGÖRANDE OLJEFÄRG FÖR TRÄFASAD
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HÖGKLASSIG
OLJEFÄRG
– ORIGINALET
CARAT är en vattenburen och lösningsmedelsfri, självrengörande
oljefärg. Det gör det till en unik målarfärg. Färgen kombinerar oljefärgens trygga traditionella träskydd med modern banbrytande teknologi.
CARAT passar utmärkt på ytor som utsätts för extra hård fukt- och
väderbelastning, som tex räcken, staket och vindskivor.

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA CARAT
• Självrengörande yta och avancerat mögelskydd håller fasaden fin länge
• Unikt fuktskydd för fasad och snickerier, ingen grundfärg behövs
• Enastående täckförmåga och fyllighet
• Unikt effektiv målning, aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä

VÅR MEST SÅLDA FASADFÄRG
CARAT oljefärg erbjuder beprövat fasadskydd med moderna egenskaper. Inträngande
alkydoljor skyddar träet mot fukt och Caparols originalteknik håller den målade ytan ren
från smuts. Det ger ett tryggt och hållbart, vackert träskydd som lämpar sig både på
fasader och fuktutsatta snickerier. Den höga torrhalten* ger tjockare skikt och effektiv
målning.
*torrhalten anger hur mycket av färgen som blir kvar på fasaden efter att vattnet avdunstat. CARATs torrhalt är upp till 50% högre än för många andra fasadfärger.
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FLERA UNIKA EGENSKAPER
CARAT oljefärg har egenskaper som snabbt gjort den till det självklara valet för många målare. Den går att måla direkt på omålat
trä utan grundfärg och på de flesta förekommande fasadfärgerna.
Två strykningar räcker alltid för ett färdigt resultat och det är inga
problem att få ett täckande resultat ens om man målar om en svart
fasad till vitt.
Den unika självrengörande ytan tillsammans med ett avancerat
skydd mot påväxt av mögel gör att den målade fasaden håller sig
nymålat snygg riktigt länge.

CARAT är dessutom mycket fukttålig och kan
med fördel användas på räcken och snickerier där vatten kan bli stående.
Som för alla alkydoljefärger sker en viss
nedmattning och blekning över tid, även om
CARAT innehåller ett avancerat UV-skydd.
Önskas en riktigt mörk eller svart fasad
rekommenderas INTACT Total eller INTACT
Matt.
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Caparol är en internationell färg- och fasadexpert 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.

För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se
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Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över
30 länder. Hos oss finns 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 när det kommer till måleri.

