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Informații tehnice – noutăți Caparol

Stimați colaboratori
În prezenta informare tehnică vă aducem la cunoștință intrarea unor noi produse în gama
Caparol.

Caparol Latex Hygiene
Acest produs a fost dezvoltat din dorința de a oferi o soluție viabilă, profesională pentru
spațiile cu standarde ridicate de igienă.
Caparol Latex Hygiene este o vopsea de dispersie super-lavabilă, mată, de un alb intens,
ideală în realizarea unei protecții anti-microbiene eficiente în spații cu standarde ridicate de
igienă: spitale, clinici și cabinete medicale, maternități, școli, grădinițe, restaurante etc. sau
pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la decontaminări frecvente.
Latex Hygiene este o vopsea latex foarte rezistentă la solicitări şi astfel este destinată
suprafeţelor ce necesită curăţări frecvente.

Caracteristici, conform DIN EN 13 300:
Uzură prin frecare umedă:
Raportul de contrast:
Granulaţia maximă
Densitate:

Clasa 1, corespunde termenului de rezistent la frecare,
conform DIN 53 778
Capacitate de acoperire clasa 2, în condiţiile unei
rentabilităţi de 8 m2/lt. respectiv 125 ml/m2
fină (< 100 μm)
1,39 g/cm3

Proprietăți:
 diluabilă cu apă, ecologică şi cu miros slab;
 înalt grad de alb;
 cu capacitate de difuziune a vaporilor de apă;
 uşor de prelucrat;
 foarte rezistentă la curăţare.

Produsul este nuanțabil pe sistemele Color Express în nuanțe pastel (grad de luminozitate
mai mare de 70), dar se poate nuanța și manual, cu max. 5% coloranți CaparolColor și AVA.

1/4

Ediţia

2
24.05.12

Informații tehnice – noutăți Caparol
Produsul a fost testat la Institutul Dr. Robert Murjahn din Germania pentru a se determina
rezistența la dezinfectanții pe bază de apă. Vopseaua Caparol Latex Hygiene este rezistentă
la principalele substanțe de dezinfectare utilizate în spitale: Amocid®, Chloramin T Trihydrate,
Incidur® Spray, Buraton® 10F, Microbac® forte.

Produs
Amocid

®

Chloramin T Trihydrate
®

Incidur Spray
®

Buraton 10F
®

Microbac forte

Concentrație

Ingrediente active

Soluție 5%

Fenoli

Soluție 2,5 %

Compuși organici pe
bază de clor

Soluție nediluată

Alcooli

Soluție 1%

Aldehide

Soluție 2,5 %

Amine

Caparol Latex Hygiene se poate comanda folosind următoarele date:
Cod articol
900193

Denumire produs
Caparol Latex Hygiene

Capacitate
15 lt.

Preț (Ron) /Ambalaj
346*

* preț de listă, fără TVA

Departamentul Suport si Dezvoltare
 Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522
 Tel. Verde : 0800 800 600
 E-mail : tehnic@caparol.ro
 www.caparol.ro
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