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Evaluarea expertizării 
 
Firma Caparol a însărcinat Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) cu verificarea vopselei de 
interior Caparol Amphibolin, în conformitate cu specificația de verificare 05/2003 a WKI pentru 
vopsele de interior „verificare la substanțe nocive”. În acest sens, vopseaua Caparol Amphibolin a 
vost verificată amănunțit la substanțe nocive și emisii. Partea de metale grele bio-disponibile este mult 
sub cerințele Directivei pentru jucării (EN 71-3). Caparol Amphibolin se produce fără adaos de 
solvenți și plastifianți și nu conține, respectiv conține cantități foarte reduse de compuși organici 
semivolatili (COSV) și legături organice volatile (COV). Cu referire la formaldehidă și COV, valorile 
limită din directivele de atribuire ale Blauer Engel („Îngerul albastru”) (RAL UZ 102) sunt respectate, 
respectiv mult sub ele. Ca rezultat, putem concluziona în rezumat că în cazul Caparol Amphibolin 
avem de-a face cu o vopsea cu emisii foarte reduse. Vopseaua Caparol Amphibolin îndeplinește 
cerințele stricte ale specificației de verificare WKI și de aceea a fost distinsă de către TÜV NORD 
CERT cu marcajul de calitate „verificat la substanțe nocive”. 

Sigla TÜV NORD CERT 
 

În cazul aplicării conform instrucțiunilor nu este de așteptat nicio vătămare pentru aplicator și 
utilizatorul încăperii. Caparol Amphibolin se poate recomanda pentru utilizarea în spațiile 
interioare. 
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