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Stimați parteneri,
Vă aducem la cunoștință modificarea etichetelor pentru următoarele produse din gama tehnici
decorative de interior:
 STUCCODECOR DI LUCE
 STUCCODECOR WACHSDISPERSION
 STUCCO SATINATO
 ARTETWIN
 ARTETWIN EFFECT
 CALCINO ROMANTICO
 CALCINO DECOR
 CALCINO IMPRÄGNIERPASTE

Noul design al etichetelor este împărțit pe 3 zone:
 În partea stângă pot fi vizibile principalele caracteristici ale produsului
 În partea centrală, imediat sub logo, se regăsește structura produsului aplicat
 În partea dreapta se regăsește o fotografie reprezentativă a produsului aplicat
În partea superioară a etichetei este menționată destinația produsului, iar în partea inferioară este
menționată descrierea tehnică a produsului.
Produsele menționate mai sus sunt marcate cu inscripții AgBB și-după caz- E.L.F.
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Ce reprezintă certificarea AgBB?
Marcajul AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru
evaluarea d.p.d.v. al sănătății a produselor destinate construcțiilor) pe produse certifică faptul că
acestea dispun de emisii neglijabile. Metodele de certificare AgBB reprezintă o procedura
generală cu ajutorul căreia se pot evalua emisiile de compuși organici volatili și greu volatili în
încăperi.
Caparol îndeplinește cu brio cele mai exigente standarde. Tot mai multe produse Caparol
corespund criteriilor AgBB, ca urmare a îndeplinirii misiunii Caparol de a produce materiale
ecologice și cât mai prietenoase cu mediul și spațiile de locuit.
Prin modificarea etichetelor la produsele ArteTwin, ArteTwin Effect Gold și ArteTwin Effect Silber,
acestea semnalează nu doar calitatea E.L.F, ci și certificarea AgBB.
Începând cu anul 2015 și produsul Capadecor VarioFloc este certificat AgBB.
Aceste caracteristici sunt marcate pe etichetă cu inscripțiile aferente:

Ce reprezintă marcajul E.L.F?

E.L.F.( emissionsminimiert und lösemittelfrei) = emisii minimizate (fără miros), fără solvenți
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Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu a produselor din gama de tehnici
decorative pentru interior, care au marcajele AgBB și E.L.F.
Tehnici de șpaclu și de glet

AgBB

E.L.F.

Capadecor ® ArteTwin

*



Capadecor ® ArteTwin Effect Silber

*



Capadecor ® ArteTwin Effect Gold

*











Capadecor ® VarioFloc

*



Capadecor ® VarioPutz





Capadecor ® VarioColl





Capadecor ® VarioFinish Seidenmatt / Matt





Capadecor ® DecoLasur Matt





Capadecor ® DecoLasur Glänzend













® StuccoDecor

Capadecor
Wachsdispersion)

Di Luce (și în combinație cu StuccoDecor

Capadecor ® Stucco Satinato
Tehnici multicolore

Tehnici de lazurare

Tehnici de efect
Capadecor ® Metallocryl Interior
Adeziv pentru tapet
Capadecor ® Capacoll GK
* începând cu Ianuarie 2015

Vă rugăm notificați distribuitorii privind instrucțiunile prezentei informări!

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