
vopsele ecologice

fără conservanţi

ideale pentru unităţi 
spitaliceşti, clinici, 
cabinete medicale

recomandate pentru 
unităţile de producţie 
alimentare

pot fi nuanţate 
computerizat conform 
paletarelor CAPAROL

CAPAROL SERVICE:  Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.caparol.ro şi la 
reprezentanţele CAPAROL din Bucureşti şi din ţară

•

Vopselele Wellness
pentru un climat sănătos

 vopsele recomandate 
pentru persoane cu

 alergii, spitale, spaţii cu 
destinaţie alimentară



Vopselele Wellness
pentru un climat sănătos

Electro Schield • Vopsea specială 
electroconductibilă

• Ecranează undele 
electromagnetice de joasă 
frecvenţă (cabluri, prize, 
electrocasnice) şi de 
înaltă frecvenţă (telefoane 
mobile, radio, TV)

• Recomandată pentru 
camera copiilor, spitale, 
birouri)

Consum:

160 ml / m2

1 litru  pt. 
cca.  6 m2

Densitate: 1,25 g / cm3 

Culoare: Neagră

Ambalare: Standard:
5 l; 12,5 l

Vopsea grund de interior pentru ecranarea 
radiaţiilor electromagnetice

Capasan

Vopsea de interior pentru purificarea aerului

Consum:

140 ml / m2

1 litru  pt. 
cca.  7 m2

Densitate: 1,5 g / cm3 

Culoare: Alb

Ambalare:

Standard:
5 l; 12,5 l

Color 
Express
7,5 l; 15 l

• Vopsea ecologică de top
• Efectul ei fotocatalitic 

fixează pe perete 
particulele organice din aer 
şi distruge bacteriile; acest 
efect nu este limitat în timp

• Împiedică dezvoltarea 
bacteriilor pe pereţi

• Reduce mirosurile din aer
• Fără solvenţi, fără emisii

Caparol Sensitiv
Consum:

140 ml / m2

1 litru  pt. 
cca.  7 m2

Densitate: 1,3 g / cm3 

Culoare: Alb

Grad de 
luciu: Mat

Ambalare: Standard:
5 l; 12,5 l

Vopsea de interior cu proprietăţi antialergice

• Vopsea hipoalergenică de 
ultimă generaţie, certificată 
pentru proprietăţile 
antialergice (certificatul 
3.2-180/00 emis de TÜV)  

• Cea mai înaltă puritate şi 
calitate deosebită

• Fără conservanţi, emisii şi 
solvenţi

• Recomandată în spitale, 
camera copiilor, grădiniţe, 
şcoli, spaţii publice

DAW BENÞA ROMANIA
Sediu central: 
Tg. Mureº - Sâncraiu de Mureş, 
Str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522; 
E-mail: office@caparol.ro
www.caparol.ro

Reprezentanţa Bucureºti:
Şos. Titulescu 121, Sect. 1, 
Tel./fax: 021-223.29.66 
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl. S13, Sect. 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Instruire ºi Vânzare 
CAPAROL
Tg. Mureº, Str. ªtefan cel Mare nr. 37
Tel./Fax: 0265-264.349
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro


