
Informații tehnice nr. 10 
 
28.06.2021 

 

Proiect SuperMatt - vopseaua pentru proiecte de succes 
 

Gama Grunduri și Vopsele 
Responsabil: Ciprian Pol 
tel: 0731 230 663, e-mail: ciprian.pol@caparol.ro 

DAW Bența România 

Inovativ de la 1895 
 

Stimați colegi și parteneri Caparol, 
 
Prin prezenta informare doresc a vă aduce la cunoștință intrarea în gama Caparol a două produse 

noi pentru interior, dar și câteva lămuriri cu privire la paletarul Schwarz (nuanțe de negru).  
 
Proiect SuperMatt 
Conform informațiilor ce ni le-ați pus la dispoziție, aparent 

ofertarea pe proiectele de mari dimensiuni, în special a blocurilor de 
locuințe noi (dezvoltatori imobiliari), a fost dominată de un produs 
concurențial. Acesta era și este preferat de aplicatori datorită gradului de 
alb specific, obținut cu ajutorul unor înălbitori optici.  

Departamentul R&D a reușit nu doar să reproducă ci chiar să 
dezvolte un produs superior privind capacitatea de acoperire și gradul de 
alb. 

După nenumăratele testări din cadrul Departamentului Tehnic, 
prima șarjă a fost aplicată cu succes în mai multe șantiere iar feed-back-urile sunt pozitive. Poate tocmai 
de aceea, pentru unii dintre voi acest produs nu mai este o noutate, produsul găsindu-se deja și în 
magazinele unor parteneri. 

Care sunt atuurile acestei vopsele mate de interior: 

 Alb imaculat. Marea majoritate a proiectelor sunt vopsite în cel mai curat și frumos alb posibil. 
Odată cu lansarea lui Proiect SuperMatt ne întâlnim cu cel mai înalt grad de alb de la Caparol, 
un alb caracteristic zăpezii, deosebit de atractiv și ce emană o senzație de curățenie și 
perfecțiune maximă. 

 Aplicare foarte ușoară atât cu pensula și rola, cât și prin pulverizare cu aparate Airless. În 
șantiere vopseaua s-a testat atât la aplicare cu rola cât și la aplicarea cu diverse aparate de 
pulverizat. Am perfectat produsul astfel încât să îndeplinească chiar și cele mai exigente cerințe. 

 Suprafețe foarte mate, omogene ca aspect și structură, fără urme rolă.  
Nu ne-am dorit să fie doar un produs pentru proiectele de mari dimensiuni cu toate că Proiect 
SuperMatt excelează în acest domeniu. Această vopsea poate fi utilizată cu succes și în toate 
încăperile locuințelor, în birouri, magazine, hoteluri, restaurante, școli, grădinițe etc. 

 
Cât despre caracteristicile tehnice lucrurile stau astfel: 

 Capacitate de acoperire Clasa 1 
 Uzură prin frecare umedă (lavabilitatea) Clasa 2 
 Grad de luciu Foarte mat 
 Posibilitate de nuanțare: Manuală, cu coloranți pentru vopsele lavabile 

 

     
 
                                                      
                               * Preț de listă fără TVA. 

Cod articol Denumire articol Ambalaj Preț*  
900902 Proiect SuperMatt 15 l 240.44 lei 
900903 Proiect SuperMatt 28 l 448.89 lei 
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Proiect Primer 
 

Pentru a ne plia perfect pe cerințele pieței și pentru a avea un 
pachet complet de ofertare, iată că alături de vopseaua mai sus 
prezentată vă aducem la cunoștință lansarea și unui grund pigmentat alb. 
Comparativ cu grundul GrundierFarbe deja existent, Proiect Primer este 
mai alb, cu o putere ceva mai bună de acoperire, iar prețul este unul astfel 
realizat încât să fie extrem de competitiv vis-a-vis de concurență. 

 
  
 
                                   * Preț de listă fără TVA. 

 

Astfel soluția noastră este completă! 
 

Pe lângă această informare, pe email veți primi și fișele tehnice ale celor 2 produse prezentate; vă 
rugăm să vă alocați timp pentru le studia. 

 
Paletarul SCHWARZ – numai pentru interior! 
 

Într-o informare precedentă vă prezentam posibilitatea 
de nuanțare a culorilor din acest paletar doar în sediul nostru 
din Sâncraiu de Mureș pe 3 produse: PremiumColor, 
Amphibolin și PU-Satin.  

Deoarece una dintre pastele de nuanțare ce se 
folosește pentru realizarea acestor culori nu are o rezistență 
foarte îndelungată la razele UV, vă atragem atenția că 
paletarul SCHWARZ este destinat doar suprafețelor 
interioare!  

Dacă clienții insistă în folosirea lui Amphibolin sau a lui 
PU-Satin colorate în aceste culori pentru a finisa suprafețe 
exterioare, o vor face pe propria lor răspundere, întrucât 
eventualele reclamații nu vor putea fi luate în considerare.  

 
 

Vă rugăm să aduceți la cunoștința tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri 
informațiile prezentate în acest document! 

 
Succes în activitate!  

Cod articol Denumire articol Ambalaj Preț*  
900908 Proiect Primer 15 l 235 lei 

Nuanțe intense pentru designul interior 


