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Proiect SuperMatt 
vopseaua pentru proiecte de succes 

  

 

Avem plăcerea de a vă prezenta cea mai nouă vopsea de interior de la Caparol: Proiect SuperMatt. 
De ce încă o vopsea? 
Pentru că noi, specialiști Caparol, suntem permanent preocupați să vă oferim un real ajutor vouă, partenerilor 
noștri!  
Acest lucru implică și dezvoltarea unor produse performante, conforme cu cerințele tot mai ridicate ale 
clienților. Este foarte important pentru noi să vă auzim propunerile și vom încerca să livrăm de fiecare dată 
calitatea dorită. 
Astfel, s-a creionat necesitatea dezvoltării unui produs profesional, specific 
proiectelor interioare de mai mari dimensiuni, dar care să poată fi folosit cu succes 
și în restul aplicațiilor specifice. 
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Dar care sunt particularitățile acestei vopsele? 

Caparol Proiect SuperMatt este o vopsea lavabilă mată de interior: 

 De un alb imaculat. Multe proiecte sunt predate în alb – vopsite în cel mai curat și frumos alb 
posibil. Odată cu lansarea lui Proiect SuperMatt ne întâlnim cu cel mai înalt grad de alb de la 
Caparol, un alb caracteristic porțelanului, deosebit de atractiv și ce emană o senzație de curățenie 
și perfecțiune maximă. 

 Ce se aplică foarte ușor atât cu pensula și rola cât și prin pulverizare cu aparate Airless. Nu 
ne-am rezumat la testele uzuale de laborator și practică efectuate de tehnicienii noștri și am dorit 
să testăm acest produs și în practica de zi cu zi. Astfel în mai multe șantiere vopseaua s-a testat 
atât la aplicare cu rola cât și la aplicarea cu diverse aparate de pulverizat. Astfel am perfectat 
produsul încât să îndeplinească chiar și cele mai exigente cerințe. 

 Suprafețele obținute sunt foarte mate, omogene ca aspect și structură, fără urme rolă.  
Nu ne-am dorit să fie doar un produs pentru proiectele de mari dimensiuni cu toate că Proiect 
SuperMatt excelează în acest domeniu. Această vopsea poate fi utilizată cu succes și în toate 
încăperile locuințelor, în birouri, magazine, hoteluri, restaurante, școli, grădinițe etc. 

 
Dacă e să vorbim și despre caracteristicile tehnice lucrurile stau astfel: 

 Capacitate de acoperire Clasa 1 
 Uzură prin frecare umedă (lavabilitatea) Clasa 2 
 Grad de luciu Foarte mat 
 Posibilitate de nuanțare: Manuală, cu coloranți pentru vopsele lavabile 
 Ambalaje 15 litri și 28 de litri 

        
Dar ce ar fi o vopsea fără o pregătire corespunzătoare a stratului suport?  

Tocmai pentru a vă putea oferi nu doar o vopsea de calitate ci o rețetă completă pentru realizarea unor 
proiecte de un real succes, am dezvoltat și o amorsă pe măsură: Proiect Primer.  

Proiect Primer este un grund pigmentat cu o foarte bună aderență la 
stratul suport, foarte alb, ce egalizează absorbția suprafețelor și le 
pregătește pentru aplicarea cu succes a vopselei, reducând consumul. 

Astfel soluția noastră este completă! 
 

 
 
 
Nu ne rămâne decât să vă dorim mult succes alături de produsele noastre și să vă invităm să experimentați 
bine-cunoscutul slogan Caparol: 

 
Testați Calitatea! 

 
 

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să 
răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil 
gratuit 0800.800.600. 

mailto:tehnic@caparol.ro

