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Noua calitate pentru Indeko-plus
Fără conservanți = Fără substanțe biocide !

ELF Plus - acum și pentru alergici

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.
Bine-cunoscutul produs de top Indeko-plus, ce încântă aplicatorii profesioniști din Germania de peste 30
de ani, se bucură de o rețetă mult îmbunătățită atât pentru dumneavoastră – aplicatorii - cât și pentru
clienții dumneavoastră.

CE ADUCE NOU ACEASTĂ SCHIMBARE ?






Un grad mai ridicat de alb
Se „repară” mai ușor
Timp de găleată ceva mai lung
Fără urme de rolă pe pentru suprafețe iluminate tangențial
Cu un aspect mai mat
Este mai ușor de aplicat cu rola sau pensula – produsul nu mai trebuie diluat.
Vopseaua nu este stabilizată cu biocizi clasici, ca izotiazolinona, ci datorită proprietăților naturale
ale materiilor prime utilizate. Ce înseamnă aceasta?

Datorită NOII TEHNOLOGII PATENTATE DE CAPAROL și a materiilor prime de înaltă puritate,
vopseaua Indeko-plus își păstrează calitatea în perioada de valabilitate, chiar în condițiile renunțării
complete la conservanți.


Termenul de valabilitate? – Rămâne 2 ani.

DE CE E IMPORTANT?
Pentru că avem tot mai multe persoane alergice și în țara
noastră. Aceștia vă vor cere vopsele speciale, fără conservanți.
Răspunsul este NOUL INDEKO-PLUS!
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Caparol a făcut pași importanți în istoria sa pentru a produce vopsele cât mai sănătoase:

Pietre de hotar în dezvoltarea vopselelor de interior
pentru o viață sănătoasă

Dr. Robert Murjahn a
dezvoltat tehnologia
modernă a vopselelor
de dispersie fără ulei

Este lansată Indeko-plus,
prima vopsea de interior
E.L.F. (fără emisii, fără
solvenți) din lume

Introducerea primei
vopsele de dispersie
E.L.F. fără conservanți
din lume

Odată cu E.L.F. plus Caparol
prezintă noul standard al
zugravilor, vopsele fără
conservanți

Indeko-plus este prima vopsea din România care beneficiază de această nouă tehnologie, iar Caparol
dorește să o implementeze pe cât mai multe dintre produsele existente în gamă.
Cu toate că mare parte din produsele noastre au sigla E.L.F. ceea ce înseamnă sunt fără miros și nu
conțin solvenți, adică sunt sănătoase atât pentru aplicator căt și pentru beneficiar, Caparol este primul
producător care oferă produse la o calitate înaltă, adecvate persoanelor alergice.

 Emisii minime
 Fără solvenți
 Fără plastifianți

Sortiment standard






Emisii minime
Fără solvenți
Fără plastifianți
Fără conservanți / biocizi

Sortiment F.C.

Dacă doriți să aflați mai multe despre acest subiect vă invităm să ne vizitați pagina de internet
www.caparol.ro.

