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Inovativ de la 1895 

Stimați colegi

Prin prezenta informare vă aducem la cunoștință faptul că vopseaua Capamix Indeko-plus Bază 1 va fi 
livrată într-o calitate nouă, caracterizată printr-o aplicare mai ușoară și un aspect final al suprafeței net 
superior variantei anterioare.
Toate mărimile de ambalajele conținând calitatea nouă sunt evidențiate clar prin aplicarea pe etichetă a 
unui marcaj distinctiv, foarte vizibil - o rolă pe a cărei urmă de vopsea se poate citi „New CE Code 2020” 
- vezi poza de mai jos.
Etichetele față conțin o ușoară modificare (fiind o nouă calitate a bazei de colorare, codul găleată pentru 
nuanțare se modifică, ex. 376), etichetele verso cu codurile de bară/codurile de comandă nu se 
modifică.

ATENȚIE! Este nevoie de UPDATE al sistemului de nuantare Largo. 
Instalarea noului Update Largo începe în această săptamâna.

Fiind o bază de nuanțare, această schimbare are implicații imediate 
asupra nuanțării acesteia. Nuațarea se va face după o nouă rețetă, 
disponibilă imediat, la cerere, pe e-mail la adresa 
coloristica@caparol.ro sau telefonic. 
De îndată ce softul Largo de pe mașina dvs. de nunațare va fi 
actualizat, această actualizare va cuprinde și rețetele noi de nuanțare 
pentru noua calitate (Indeko 2020).

Pentru situațiile în care pe piață exista încă stocuri din vechea calitate 
Indeko B1, pentru o perioadă mai rămân disponibile în Largo și 
vechile rețete de nuanțare (Indeko 2017).

Deoarece, pe suprafețele alăturare nu se lucrează decât cu vopsele având același șarjă / cod de 
colorare, nu se vor amesteca sau nu se vor folosi pe suprafețe alăturate produse din vechea cât și din 
noua calitate.

Vă rugăm să anunțați toți partenerii și colaboratorii noștri de această modificare.

Succes în activitate! 




