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Gama EASY. Ușor de aplicat. Rezultat perfect! 

 

Caparol vine în întâmpinarea meșterilor, cu o nouă gamă de grunduri și vopsele, menită să ușureze 
munca aplicatorului și să ofere un rezultat de invidiat. 

Inovația prin care noua familie de produse se distinge, este dată de caracterul facil al aplicării și prin 
aspectul estetic, de înaltă clasă, al pereților vopsiți. 

 

 

 

 

RollGrund Rapid 
Grund tixotrop de profunzime, pentru o aplicare 
ușoară cu rola: EASY! 

• Gata preparat pentru aplicarea într-un timp scurt 

• Nu distruge/lasă urme în glet, spre deosebire de un grund clasic              
.  aplicabil cu bidineaua 

• Pe bază de rășină cu microparticule ce se ancorează în profunzimea         
.  stratului suport 

 Ambalaje standard: 2,5 l, 9 l și 15 l. 

EasyMatt 
Aspect impecabil în diverse condiții de aplicare: EASY! 

• Vopsea modificată siliconic, recomandată pentru zone cu luminozitate 
tangențială, rezultând o suprafață uniformă, fără urme de rolă 

• Aspect foarte mat 

• Ușor de aplicat, se întinde fără efort;  

• Grund recomandat: Rollgrund Rapid  

Ambalaje standard: 2,5 l, 9 l și 15 l.  
Ambalaje ColorExpress: 2,5 l, 10 l și 15 l. 

Acest grund transparent este destinat egalizării suprafețelor suport solide (fixe), ce sunt puternic sau neuniform 
absorbante. Este soluția ideală în pregătirea suprafețelor poroase, absorbante, cum sunt tencuielile, zidăria, B.C.A-ul, 
piatra naturală și plăcile de ghips-carton precum și betonul, betonul ușor, mortarele și masele de șpaclu.  
Optimizează timpul de aplicare al finisajului. 

Vopsea acrilică de înaltă calitate pentru interior, mată, foarte ușor de aplicat și cu o foarte bună capacitate de acoperire. 
Aspect impecabil în diverse condiții de aplicare. Datorită rețetei speciale, EasyMatt este ideală pentru proiectele cu 
suprafețe mari deoarece reduce urmele de rolă chiar și în încăperile cu condiții improprii de luminozitate.  
Produs ELF - cu emisii reduse și fără solvenți, prelucrabilitate excelentă, foarte versatilă ca domeniu de utilizare.  

Este disponibilă atât ca vopsea albă cât și ca bază de nuanțare ColorExpress pentru culori deschise. 
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Am dezvoltat această gamă de produse colaborând îndeaproape cu aplicatorii profesioniști, testările 
realizându-se și de această dată în condiții reale de șantier, unde se pot întâlni provocări diverse, atât 
pentru aplicator cât și pentru produse. Rezultatele obținute pe parcursul aplicării au lăsat plăcut 
surprinși profesioniștii implicați.  

Ne dorim să îmbunătățim constant calitatea mediului de lucru al aplicatorilor prin dezvoltarea continuă 
a produselor noastre.  

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

        

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. 

Gipskarton Farbe 
Rezultat perfect în doar 2 pași: EASY! 

• Cu promotor de aderență pentru o aplicare fără amorsă direct pe         .          
.  suporturi absorbante 

• Fast Dry Technology pentru o uscare rapidă: se pot aplica 2 straturi de         
.  vopsea în aceași zi. 

• Aspect ultra-mat 

• Suprafață uniformă, fără urme de rolă  

Ambalaje standard: 2,5 l, 9 l și 15 l.  
Ambalaje ColorExpress: 2,5 l, 10 l și 15 l. 

Performanță confirmată de aplicatori. 
Calitate garantată. Ușor. Rapid. Eficiență maximă. 

Vopsea specială cu promotor de aderență, ideală pentru vopsirea directă a suprafețelor absorbante cum sunt de ex. plăcile 
de ghips-carton sau suprafețele cu glet de ipsos. O grunduire prealabilă a acestor suprafețe nu este necesară, rezultând 
o economie de timp și materiale.  

Este disponibilă atât ca vopsea albă cât și ca bază de nuanțare ColorExpress pentru culori deschise. 
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