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SPECTRUM - приложение за визуализации

Допълнителни теми

Полиуретанови бои CAPAROL



Полиуретанови бои CAPAROL
Caparol е немски лидер в 
областта на декоративните 
бои. Дългогодишният ни успех 
в бранша приемаме като 
отговорност. 
Влагаме нашите знания и страст 
в обслужване на клиенти  ни и 
непрекъснато оптимизираме 
продуктите, системите и 
технологиите от гледна точка 
на околната среда и свобода на 
дизайна.

Продуктовото ни портфолио 
предлага огромно разнообразие 
от специфични интериорни 
и екстериорни бои. Едни от 
наложилите се на пазара бои са 
полиуретановите.

Полиуретановите бои се 
използват за обработване на 
метал, дърво и пластмасови 



Полиуретанови бои CAPAROL

Caparol Актуално

елементи. 
Подходящи са  за полагане в 
интериора и екстериора. 
Те имат силно защитни свойства 
и предпазват обработената 
повърхност от надраскване и 
неблагоприятни метеорологични 
влияния.

Полиуретановите бои PU Sat-
in, PU Matt и PU Gloss са 
висококачествени бои, които 
се отличават с много добри 
характеристики:
• Разредими са във вода
• Нямат неприятен мирис 
• Нанасят се много лесно
• Съхнат бързо
• Боядисаните елементи не 
залепват помежду си
• Отличават се с голяма 
устойчивост на удари и 
одрасквания
• Добра дифузионна способност
• Устойчиви на почистване - клас 
1 на мокро триене
• Прилага се при производство 
на детски играчки, съгласно DIN 
71-3

Боите са екологични, не 
предизвикват алергии и драз-
нения. Могат да се тонират в над 
1300 цвята. 
Когато се спрете на определен 
бранд боя е важно да следвате 
препоръките заложени в техни-
ческите листи на съответния 
продукт. 

Capacryl PU-Gloss/Satin е 
висококачествена полуретанова 
боя, устойчива на удари и 
одрасквания.
Подходяща за боядисване (като 
междинен или финален слой) на 
дървени строителни елементи, 
метал или твърдо PVC, които са 
предварително грундирани. 

Може да се използва както за 
вътрешно, така и за външно 
приложение.

Capacryl PU-Gloss е с лъскав 
гланц, докато PU-Satin създава 
матово-копринен финиш.
Може да се нанася с валяк, четка 
или чрез пръскане. 
Детайли: http://bit.ly/2U5NkJQ 

Capacryl PU-Matt е високо-
качествена полиуретанова боя; 
за интериор с матов ефект.
Подходща е за дървени 
елементи, метал и твърдо PVC.

•  Боядисаните елементи не 
залепват помежду си
• Голяма устойчивост на удари и 
одрасквания
• Устойчив при почистване; клас 
1 на мокро триене

• Прилага се при производство 
на детски играчки, съгласно 
DIN 71-3
Възможност за тониране във 
всички Caparol картели, Ral и 
др.
Детайли: https://bit.ly/3crCZll 

Повечето продукти са тествани 
върху определени основи и 
при различни условия. На 
база тестовете специалистите 
ни препоръчват да подготвите 
основата, използвайки 
специални грундове.

Спазване на системното реше-
ние ви гарантира перфектни 
резултати.



Обект 1

За всички полиуретанови бои се препоръчва 
специален грунд, който се определя от вида 
на основата, която ще се боядисва. 

Capalac AllGrund е универсален грунд с 
много добро сцепление, антикорозионен, 
бързо съхнещ. Не съдържа ароматни 
въглеводороди.
Предназначен е за обработка на желязо, 
стомана, алуминий и цинк.
Детайи: https://bit.ly/3Cw1J6A 

• Бързо съхнене, около 3 часа
• Много добро сцепление към широка гама 
основи
• Висока устойчивост на неблагоприятни 
атмосферни условия 
• Грундът може да се тонира в компютърната 
система Colorexpress и се предлага в 
различни разфасовки.

Capacryl Haftprimer пък е грунд подходящ  
за  повърхности обработени със стари бои/
лакове, дърво, цинк, твърдо PVC, алуминий, 
мед.
Този грунд е подходщ както за интериор така 

и за екстериор. 
• Водоразредим
• Екологичен
• Много добро сцепление
• Бързосъхненещ
• Лесно може да се шлайфа
• Прилага се при производството на детски 
играчки, съгласно DIN EN 71-3

Грундът може да се тонира в случай, че финишния 
цвят е много наситен и тониращата система 
сигнализира, че е необходимо тониране.
Детайи: https://bit.ly/3Cw1J6A 

За консултация и избор на цвят посетете шоурум 
Caparol. 
Търговските ни представители на място ще ви 
консултират за различните финишни покрития и 
ще ви покажат реални мостри с различните бои.

Координати: 
Гр. София
Манастирски ливади изток, бл. 19 
Телефон: + 359 887 803 298
Google maps: 
https://goo.gl/maps/g7BVYtmmxEz



Искате да промените цвета на фасадата или вътрешните стени на вашия дом или обект?

С приложението Caparol SPECTRUM_mobile, много лесно може да визуализирате избраните 
цветове, независимо дали става въпрос за интериор или екстериор. Изполазвайте снимка от 
базата данни на приложението или качете снимка на реален обект.

Освен цветовете на стените може да променяте и цветовете на отделните елементи - первази, 
шкафове, рамки на прозорци,  врати и др. Цветовите комбинации зависят от въображението Ви.

В приложението са налични всички Caparol картели, над 4млн. нюанса.
Използвайте безплатно Spectrum директно на сайта на Caparol: http://bit.ly/2RYlnmy 

Визуализирайте с приложението SPECTRUM



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 

последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до 

• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 

Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


