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Capadur Color Wetterschutzfarbe
Stimați Parteneri, 

Prin această informare tehnică, vă prezentăm vopseaua 
diluabilă cu apă Capadur Color Wetterschutzfarbe, special 
destinată acoperirii și protecției suprafețelor lemnoase la 
exterior. 

Case, cabane, garduri, porți, copertine, pazii, balustrade, stâlpi de terase și balcoane, uși exterioare, 
ferestre, tocuri și obloane, jardiniere, pergole, chioșcuri, bănci.
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Soluția propusă:  Capadur Color Wetterschutzfarbe

•  Lemnăria, pazia sau streașina de sub acoperiș s-a exfoliat? 
• Gardurile trebuie revopsite? 
• Fațadele casei, ușile și ferestrele trebuie renovate? 
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Recomandată prin proprietăţi de excepţie:

STOP ÎMBĂTRÂNIRII ! 
Conferă protecție ridicată împotriva 
factorilor de mediu externi ce 
degradează lemnul in timp: umiditate, 
intemperii, UV, noxe, temperaturi foarte 
scăzute etc.

STOP MUCEGAIULUI ! 
Conține substanțe fungicide ce conferă 
o protecție pe termen lung împotriva 
putregaiului, albăstrelii și ciupercilor ce 
distrug lemnul.

STOP EXFOLIERII ! 
Datorită elasticității și aderenței ridicate 
pe suprafețele lemnoase, vopseaua 
nu se exfoliază, protejând suprafețele 
vopsite timp îndelungat.

APLICABILĂ MANUAL ! 

Cu pensula sau cu rola. Nu este 
aplicabilă prin pulverizare. 
NU SE APLICĂ LA INTERIOR: conține 
substanțe fungicide.

NUANȚABILĂ COMPUTERIZAT ! 

Nuanțabilă în sistemul 
COLOR EXPRESS în 
mii de culori atractive.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziţie şi suntem gata să răspundem 
întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât şi telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600
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Produsul este disponibil în magazinele Caparol din ţară


