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Nou: Caparol Whiteboard Paint
Vopsea poliuretanică, bi-componentă, tip whiteboard, transparentă.
Stimați colegi, avem deosebita plăcere de a vă prezenta noul produs special Caparol Whiteboard
Paint, transparent, destinat finisării suprafețelor de vopsele lavabile, pentru obținerea unor suprafețe ce
permit scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard.
Avantaje:
 Foarte rezistentă și durabilă;
 Pe suprafața ei se poate scrie cu marker special tip whiteboard, care ulterior
poate fi șters (cu laveta de microfibră) și apoi scris din nou;
 Aplicare facilă cu ajutorul uneltelor standard (tavă din plastic, bidinea, rolă
din Nylon pentru lacuri);
 Oferă multiple posibilități, permițând scrierea cu texte, desene, proiecte, sau
idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante, etc.;
 Aplicabilă pe suprafețe de vopsele lavabile (preferabil cu grad de lavabilitate
cât mai ridicat – min. Clasa 3);
 Transparentă, astfel se pot obține suprafețe de tip Whiteboard în orice
nuanță (prin colorarea stratului de bază – de ex. Amphibolin, Indeko-plus,
etc.);
Mai jos găsiți etapele de lucru pentru aplicarea acestui produs:

Etapa 1: se șlefuiește suprafața (cu hârtie abrazivă
cu granulație de 150-180) și se curăță

Etapa 2: se aplică cu o bidinea grundul Caparol
Tiefgrund (diluat 1:3 – 1:4 cu apă) cca 50-200
ml/m2
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Etapa 3: aplicarea cu rola a primului strat de
Caparol Whiteboard Paint, cca 100-120 ml/m2

Etapa 4: aplicarea cu rola a stratului final de
Caparol Whiteboard Paint, cca 100-120 ml/m2

Atenție! Produsul Caparol Whiteboard Paint este bi-component, drept urmare se va acorda o
atenție sporită omogenizării corecte a celor două componente, de asemenea se va respecta raportul de
amestec de Componenta A : Componenta B – 63 : 37 părți greutate (în situația în care nu se utilizează
tot conținutul ambalajului) și nu în ultimul rând, timpul de prelucrabilitate este de cca 60 de minute de la
omogenizarea celor două componente. A nu se aplica după depășirea timpului de prelucrabilitate!
Aplicarea produsului se poate efectua cu ajutorul unei role din Nylon, cu fir scurt (de ex. cu fir de
7 mm, cod articol 84 31 18 20 – cu lățime de 18 cm, sau 84 31 25 20 – cu lățime de 25 cm).
În tabelul de mai jos găsiți și detaliile cu privire la noul articol:
Nr. articol
900673

Denumire
CAPAROL WHITEBOARD PAINT
TRANSPARENT, lucios 0,5 lt

Ambalaj

Preț de listă

0,5 l

185,80*

* Preț de listă în RON / ambalaj, fără TVA.
P.S.: atașat acestei informări tehnice ați primit și fișa tehnică a produsului. De asemenea, fișa tehnică se
găsește și pe pagina noastră de web www.caparol.ro. Pentru orice întrebare/nelămurire, nu ezitați să mă
contactați.
Cu stimă,
Zsolt Feiffer
Manager Produs
Tel.: 0731-230703
Mail: zsolt.feiffer@caparol.ro
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