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YTSKYDDANDE
TEKNOLOGI
GER HÅLLBARHET
ÅT ALLA KULÖRER
INTACT Total är en exklusiv fasadfärg, laddad med en
unik kombination av egenskaper som tillsammans ger
ett totalt skydd för din fasad. INTACT Total är baserad
på råvaror av premiumkvalitet för ett långt och problemfritt husägande.

VÅR MEST EXKLUSIVA FASADFÄRG
INTACT Total kombinerar Caparols originalteknik för självrengörande ytor som håller vita
och riktigt ljusa fasader fräscha, med ett avancerat UV-skydd som skyddar både lyster
och riktigt mörka kulörer mot nedmattning och blekning.
4 anledningar:
• Vår mest exklusiva fasadfärg
• Avancerad teknik skyddar fasaden mot både smuts och blekning
• Unikt flerstegsskydd mot mögelpåväxt
• Ingår i MAX 2 målningssystem – aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä

ORIGINALTEKNIK SKYDDAR ÄVEN
RIKTIGT MÖRKA KULÖRER
Bilden visar en panelbit som exponerats för UV-ljus i laboratoriemiljö. Exponeringen
motsvarar ca 6 år i normalt svenskt utomhusväder. Från början var hela panelen identiskt rödbrun och med likvärdig glans.
Den halva som målats med INTACT Total håller fortfarande kulör och finish medan den
andra, målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt, har tappat avsevärt i
kulör och utseende.
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SJÄLVRENGÖRANDE – HÅLLER VITA
OCH LJUSA FASADER FRÄSCHA
INTACT Total har Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärg. Mikroskopiskt små mineraliska partiklar stöter bort smuts
och föroreningar. Skulle något ändå fastna så sköljs det bort med
nästa regnskur. Den rena ytan gör dessutom att fasaden torkar
snabbare efter regn, vilket ytterligare minimerar risken för påväxt
av alger och mögel. Välj självrengörande färg till vita och ljusa
fasader. Den självrengörande effekten ser till att huset håller sig
riktigt vitt och rent!
Bilden visar en panelbit som exponerats utomhus i Göteborg i
6 månader. Från början var hela panelen helt vit. Den halva som
målats med INTACT Total är fortfarande vit, den andra halvan är
målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt och har
blivit tydligt grå.

VÅRT MEST AVANCERADE
MÖGELSKYDD
INTACT Total innehåller ett unikt utökat skydd mot påväxt av alger
och mögel. Jämfört med vanlig målarfärg innebär 3-stegs metoden att risken för påväxt avsevärt minskas över längre tid.
3-stegs skyddet är baserat på flera olika alg- och mögelförhindrande ämnen. Det första börjar verka samma dag som du
målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2
motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet.
Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd
under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd
effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och
förlänger den skyddande effekten avsevärt.

MAX 2 STRYKNINGAR PÅ
ALLA UNDERLAG
Smarta snabba målningssystem.. Med Caparols MAX 2-målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Det gäller oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller
tidigare målat.
2 strykningar med INTACT Total på tidigare målad fasad eller ett
system med 1 strykning INTACT Primer och en strykning med
INTACT Total på fabriksgrundat eller omålat ger ett komplett träskydd.
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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.

