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AMPHIBOLIN – VOPSEAUA UNIVERSALĂ
Amphibolin este un succes pe piață încă din 1956, fiind considerată o clasică între vopselele de dispersie. Prin
cercetare și dezvoltare continuă, produsul stabilește de peste 16 ani, noi standarde și pe piața de profil din
România. Cu emisii minimizate și fără solvenți,
beneficiind de tehnologia Caparol Clean Concept,
Amphibolin este o vopsea multifuncțională, cu luciu
mat-mătăsos, aplicabilă atât la interior cât și la exterior.
Proprietățile sale impresionante, enumerate mai jos, au
făcut ca vopseaua AMPHIBOLIN să fie recunoscută pe
bună dreptate ca și o VOPSEA UNIVERSALĂ:
Cea mai bună rezistență la frecare umedă, clasa 1 de
lavabilitate;
Capacitate ridicată de curățare și rezistenţă la
dezinfectanţi şi detergenţi casnici pe bază de apă;
O aderență foarte bună la o multitudine de straturi
suport (tencuială, beton, cărămidă, plăci de fibrociment, PVC, suprafețe zincate, lemn etc.);
Foarte rezistentă la intemperii, datorită protecției conferită de tehnologia Caparol Clean Concept: conține
pigmenți speciali, dezvoltați nanotehnologic, cu efect fotocatalitic de autocurățire folosind energia naturală a
luminii, rezultatul fiind fațade mai trainice și mai curate timp îndelungat;
Calitate ELF – nu conține solvenți și nu generează emisii de substanțe dăunătoare, rezultând un aer mai sănătos
în încăperi
Grad de luminozitate ridicat, cu o înaltă capacitate de reflexie a luminii, constituind astfel cea mai bună soluție
pentru zonele slab iluminate: coridoare, casa scării, depozite, ateliere și parcări subterane. Încăperile vopsite
cu Amphibolin sunt, în aceleași condiții de iluminare, mai luminoase deoarece pereții reflectă mai multă
lumină.
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„Promotorul de aderență” încorporat în Amphibolin garantează fixarea pe suporturile menționate și previne
umflarea liantului în condiții de umiditate extremă, după cum o demonstrează și testul de laborator efectuat pe
lamele de sticlă și prezentat mai jos, astfel straturile de vopsea sunt protejate împotrivă băşicării şi exfolierii.
După testare

Înainte de testare

Vopsea uzuală

Amphibolin

Vopsea uzuală

Amphibolin

Însumarea avantajelor produsului, cum sunt excelenta stabilitate a nuanței coloristice, foarte buna aplicabilitate și
randamentul, super aderența, gradul înalt de luminozitate sau tendința redusă de murdărire, fac din noua vopsea
Amphibolin un bestseller printre vopselele de fațadă de la Caparol.
Frumusețea și versatilitatea acestei vopsele sunt de netăgăduit!

