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CAPAROL INDUSTRI
PRODUKTER FÖR PREFAB-INDUSTRIN
Caparol är en av Europas största färgtillverkare och har sedan 50-talet levererat färg och ytbehand-
lingsprodukter till den svenska betongindustrin. Distributionen har skett i ett nära samarbete med 
lokala distributörer*) med hög servicenivå och omfattande lokal erfarenhet. Kombinationen av lokal 
närvaro och internationell erfarenhet har visat sig mycket framgångsrik.

Vi lanserar affärsområdet Caparol Industri och utvecklar samtidigt det beprövade produktsortimen-
tet med en stor mängd tillbehör, ökad närvaro och service och uthyrning av sprutor och målnings-
utrustning. Allt med avsikt att erbjuda helhetslösningar som underlättar och effektiviserar verksam-
heten för våra kunder.

Caparol Industri erbjuder lösningar och produkter till prefab-industrin, anpassade för varje enskilt 
företags behov och förutsättningar. 

*) Caparols distributionspartner Universalfärg har efter ca 70 år i branschen valt att avveckla sin verksamhet.

Produktegenskaper

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg. 
Speciellt utvecklad för att erhålla en mycket god vidhäft-
ning mot glatta och svagt sugande underlag.

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta. 
OBS! Capagrund skall alltid efterrullas vid applicering 
med spruta.

Capagrund
Grundfärg som ger mycket god 

vidhäftning även på glatta underlag

Produktegenskaper

Vattenburen helmatt diffusionsöppen fasadfärg speciellt 
utvecklad för behandling av betongelement. God täckför-
måga.

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta. 

Capatong Plus
Täckfärg för målning av betongelement
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Produktegenskaper

Matt högtäckande latexfärg baserad på styrénakrylat, 
särskilt framtagen för målning på betong. Färgen är kar-
bonatiseringshämmande vilket innebär att den förhindrar 
kol- (CO2) och svaveldioxid (SO2) att tränga in i betongen 
och ger därmed ett effektivt skydd mot korrosion på 
armeringsjärnen i betongen. 

Appliceringsområde

Betong utomhus.

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Glans

7, matt

Förpackning

15 lt – 25 lt (endast Nespri)

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta. Finns i Nespri-
variant för dimfri sprutmålning. 

Produktegenskaper

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av 
mineraliska underlag. Vid behandling på starkt sugande, 
kritande eller löst bundna underlag. 

Appliceringsområde

Betongelement/Mineraliska ytor utomhus.

Kulörutbud

Färglös.

Förpackning

3 lit – 10 lit

Extra

Appliceras med pensel, roller eller spruta. 

Sylitol Koncentrat 111
Grundbehandling för starkt sugande underlag

Produktegenskaper

Självrengörande strukturputs baserad på silikonharts-
dispersion med god kulörbeständighet. Ger en vattenav-
visande alkalieresistent fasadyta med en mycket god 
diffusionsöppenhet. 

Appliceringsområde

Betongelement grundande med Capagrund

Kulörutbud

Vit/Bas 1 – Bas 3
Kulörer enligt Caparol Fasad A1-karta och NCS-kulörer.

Förpackning

25 kg

Extra

Appliceras med spruta eller handappliceras.

Amphisilan K10 - K15
Självrengörande och 

diffusionsöppen strukturputs

Disbocret 515
Karbonatiseringshämmande täckfärg
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KOMPLETT SORTIMENT FÖR ENKLARE INKÖP

Caparol har produkter och system för de flesta ytor på hus och fastigheter. Förutom färg för fasader, 
tak och invändiga ytor har Caparol ett brett utbud av putssystem för såväl reparation och underhåll 
som nybyggnation samt ett komplett sortiment av tillhörande verktyg och maskiner. 

KULÖRSERVICE

Caparol erbjuder hjälp för färgsättning av fastighetens ytor både utvändigt och invändigt i t.ex. 
trapphus. Färgsättningen görs av experter med utgångspunkt från fastighetens byggnadsstil, pla-
cering, användning och omgivande bebyggelse. 

Caparols färgkarta Fasad A1 består av 500 speciellt utvalda kulörer med hög kulörbeständighet 
som är utmärkta till fasader. Våra produkter kan även brytas i NCS-kulörer och andra färgsystem. Vi 
tar även fram kulörer efter önskemål och prov.  För att garantera en så god kulörbeständighet som 
möjligt kan det förekomma begränsningar i vilka kulörer vi rekommenderar i andra färgsystem än 
Caparol Fasad A1. 

Vid kulörer mörkare än NCS 6500 kan det vara en fördel att applicera färgen på plats för att elimi-
nera risken för skador under bl.a. transport som syns tydligare vid mörka kulörer.   
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MASKINSERVICE FÖR EFFEKTIVARE PRODUKTION

Caparol erbjuder de maskiner och verktyg som krävs för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt app-
licera våra produkter. Till försäljning och uthyrning finns färgsprutor, putsmaskiner och slipmaskiner. 
På våra Maskinservice center erbjuder vid service och rengöring.

Hyr en maskin av oss under tiden vi servar dina maskiner. På så vis står din produktion aldrig stilla.

Produkt

Capagrund

Capatong Plus

Amphisilan K10-K15

Rekommenderad maskin

Wagner 3:31, Graco 795 eller större 

Wagner 3:31, Graco 795 eller större, 
eventuellt värmeslang

InoBEAM F21 pump, InoBEAM Light

Rekommenderade sprutinst.
(munstycke och tryck)  

4/19,  5/19 alt. 4/21 alt. 5/21(ca 150 bar)

4/19,  5/19 alt. 4/21 alt. 5/21(ca 150 bar)
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För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se

Caparol är en internationell 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 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.


