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Calitate nouă pentru Indeko-plus
Fără conservanți !

ELF Plus - acum și pentru alergici

Pentru a evita astfel de situații neplăcute și pentru a promova optimizarea 
vopselelor de interior sănătoase pentru mediul de locuit, utilizăm de acum 
înainte tehnologia vopselelor de dispersie fără conservanți (KF - 
Konservierungsmittelfrei) și la Indeko-plus. Toate vopselele de interior fără 
conservanți de la Caparol sunt marcate cu logo-ul „E.L.F. plus”.

Stimați parteneri, 

După cum poate ați observat deja, vopseaua Indeko-plus se livrează acum într-un nou ambalaj și la o 
nouă calitate, consecință a unui progres deosebit în dezvoltarea vopselelor Caparol. Deoarece 
suntem siguri că această schimbare a născut diverse întrebări, am considerat oportun să le 
răspundem în cele ce urmează.

Ce este altfel la noua vopsea pentru interior Indeko-plus?
Produsul Indeko-plus a fost dezvoltat pe baze complet noi. O tehnologie nou patentată a aditivilor, 
facilitează renunțarea completă la conservanți, optimizând totodată proprietățile de prelucrare, 
acestea fiind adaptate la cerințele stilului modern de finisare. Odată cu noua calitate, Indeko-plus este 
mai ușor de aplicat cu rola sau pensula, fiind astfel indicată pentru realizarea de suprafețe fine și 
netede. Din punct de vedere optic, noua calitate aduce o vopsea mai albă decât cea de până acum, 
cu un timp de găleată ceva mai lung și cu un aspect mai mat, ceea ce se reflectă pozitiv atât în 
capacitatea de remediere locală, cât și la acoperirea suprafețelor iluminate tangențial.

Această schimbare de calitate aduce creșteri de preț?
Implementarea unei noi calități presupune întotdeauna costuri, dar ne-am dorit ca aceste costuri să nu 
fie resimțite de clienții noștri. De aceea, clienții și partenerii noștri vor putea achiziționa noua calitate a 
vopselei Indeko-plus la un preț neschimbat.  

De ce noua calitate Indeko-plus nu conține conservanți?
De regulă, la vopselele de dispersie se utilizează conservanți pentru a proteja materialul de 
contaminare. Conservanții utilizați sunt inofensivi pentru majoritatea oamenilor, fiind utilizați totodată și 
în produsele de îngrijire sau cosmetice. Totuși, există cazuri rare în care persoane alergice la 
izotiazolinonă reacționează la intrarea în încăperi proaspăt zugrăvite.
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927826 CP Indeko-plus KF 12,5 lt 397,50

 Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA 

927828 CP Indeko-plus KF 5 lt 185,85

Cod   Denumire produs Preț 

Este limitat termenul de depozitare datorită rețetei fără conservanți?
Nu. Vopseaua nu este stabilizată cu conservanți clasici, ca izotiazolinona, ci datorită proprietăților 
naturale ale materiilor prime utilizate, asemănător vopselelor de dispersie silicatice. Noua calitate nu 
aduce deosebiri în ceea ce privește termenul de depozitare al ambalajelor originale sigilate, în cazul 
unei depozitări corespunzătoare. De regulă, termenul de depozitare este de peste 2 ani.

Ce trebuie avut în vedere la utilizarea noii calități 
Indeko-plus?
Pentru aplicator nu sunt deosebiri esențiale. El poate aplica 
noul produs cu aceleași unelte și pe aceleași suporturi ca și 
produsul de până acum. Datorită aplicării mai ușoare 
recomandăm să nu se dilueze vopseaua. Noul aditiv 
miroase puțin altfel, fapt care poate fi observat în anumite 
condiții de către aplicator. Mirosul vopselei proaspete nu 
este mai intens sau mai neplăcut, este doar altfel. După 
uscarea în profunzime, Indeko-plus nu mai are niciun miros.

Ce se întâmplă cu bazele de colorare?
Bazele de colorare Capamix Indeko-plus sunt supuse 
aceluiași proces de dezvoltare și vor fi livrate și ele fără 
conservanți în nouă calitate E.L.F. plus. În prealabil va avea 
loc un Update al rețetelor de colorare.

Poate fi utilizată pe șantier vopseaua de până acum împreună cu cea nouă?
Folosirea ambelor calități pe același șantier este, de principiu, posibilă în faza de tranziție. Totuși, 
vopselele nu se vor aplica împreună pe aceeași suprafață. Delimitarea de la perete la perete sau de la 
încăpere la încăpere este absolut acceptabilă. Același lucru este valabil și pentru vopseaua colorată. 
Remedieri ale vopselei vechi, efectuate parțial cu vopseaua nouă, sau invers, vor conduce inevitabil la 
pete vizibile. Acest lucru trebuie evitat !

ATENȚIE: Pentru că discutăm de o calitate nouă, cu o denumire ușor schimbată, produsul se va 
comanda pe un nou cod:

13.09.2017

Calitate nouă pentru Indeko-plus
Fără conservanți !

ELF Plus - acum și pentru alergici

129,75927829 CP Indeko-plus KF 2,5 lt 




