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Stimați colegi,
Avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință introducerea pe piața de profil a următoarelor
produse Caparol:

Caparol MAGNETO Grundfarbe
Grund pigmentat pentru obținerea de suprafețe cu proprietăți magnetice. Cu Caparol
MAGNETO Grundfarbe, magneții pot fi folosiți și pe alte suprafețe decât ușile frigiderelor. Utilitatea
produsului este variată și vă ajută să economisiți timpul pe care l-ați consuma cu alte activități de
organizare - puteți lipi pe perete tot ceea e mai important: informații, fotografii, scrisori, desene, bilete,
rețete etc.
•
•
•
•
•
•
•

Aplicare foarte ușoară,
Fără solvenți,
Pigmenți de oxid de fier - nu este conductoare
Nu ecranează (telefon, calculator, etc).
Pentru locuințe, în bucătărie sau în camera copilului.
Pentru birouri, cabinete medicale sau magazine.
Ambalaj 1 lt. – pt. cca. 2 mp

Pașii de lucru:

1. Pregătire strat suport
Se aplică un grund de profunzime Caparol Tiefgrund sau Grundier Konzentrat.
2. Aplicare Magneto Grundfarbe
Se toarnă într-un recipient din care se poate vopsi, se amestecă bine si se aplică cu rola (pe
margini cu pensula sau rola mică). Pentru obținerea unei aderențe optime, produsul se aplică în 3
straturi. Timpul de așteptare între aplicări este de cca. 6 ore. Nu se amestecă cu alte materiale !!!
Consum: Cca. 500 ml/m2 (3 straturi), pe suporturi netede.
Culoare: Gri argintiu.
3. Aplicare vopsea lavabilă
După uscare completă a lui Magneto Grundfarbe (24 de ore) se aplică 2 straturi de vopsea
lavabilă, albă sau colorată, cu pensula sau rola din blană de miel.
Atenție: Pentru prinderea diferitelor elemente pe peretele vopsit cu Magneto Grundfarbe, folosiți
numai magneți cu o forță puternică de prindere.
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Blackboard Paint
Vopsea neagră cu efect de tablă de scris pentru birouri, pentru camera copiilor sau bucătărie; o soluție
foarte practică și cu utilitate multiplă. Suprafața vopsită este foarte rezistentă la zgârieturi, de aceea
se poate scrie cu cretă fără ca aceasta să se deterioreze. Dăți frâu liber imaginației pentru a crea
suprafețe unice, ce pot fi scrise și apoi șterse pentru a fi din nou rescrise.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspect mat sau satinat
Suprafețe de înaltă robustețe
Timp de găleată foarte bun
Ușor de aplicat
Cu o strălucire intensă a culorii
Rezistentă la dezinfectanți și la agenți de curățare
Consum de 120-125 ml/m2
Rezistență totală după 14 zile de la aplicare

Disponibilă
în ambalaje
de 2,5 Ltr.

Propunem utilizarea celor 2 produse atât
individual cât și ca sistem pentru a beneficia de
cumulativ de toate proprietățile deosebite a
produselor Caparol prezentate.

Produs
Blackboard Paint
Caparol MAGNETTO Grundfarbe

Ambalaj

Preț ambalaj

Preț pe mp

2,5 lt

236,54

22,7

1 lt

167,8

83,9

Prețuri de listă în lei, fără TVA
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