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Eingebettete Bilder
Caparol:Masterscans:035100:035161_Wohnkueche_38.jpgCaparol:Masterscans:035100:035162_Wohnzimmer_0070.jpgCaparol:Masterscans:035100:035143_Gangfenster_0034.jpgCaparol:Masterscans:035100:035136_Flur_Wohnhaus_39.jpgCaparol:Masterscans:020100:020155_SAP-058769_10_L_CapaSol.jpgCaparol:Masterscans:028500:028513_CE_Capacryl_Haftprimer_2,5_L.jpgCaparol:Masterscans:020200:020244_SAP-006297_2,5_L_Capacryl_Holz-IsoGrund.jpgCaparol:Masterscans:020100:020134_SAP-086285_12,5_L_Caparol-Haftgrund.jpgCaparol:Masterscans:020100:020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.jpgCaparol:Masterscans:028500:028514_CE_Capalac_Aqua_PU_Alkyd_Gloss_2,5_L.jpgCaparol:Masterscans:028500:028515_CE_Capalac_Aqua_PU_Alkyd_Satin_2,5_L.jpgCaparol:Masterscans:020100:020175_SAP-732728_12,5_L_Latex_Satin_20.jpgCaparol:Masterscans:020100:020174_SAP-739080_12,5_L_Latex_Samt_10.jpgCaparol:Masterscans:020100:020119_SAP-811276_12,5_L_CapaMaXX.jpgCaparol:Masterscans:035100:035152_Sessel_0049.jpgCaparol:Masterscans:035100:035126_Indeko-plus_25_Jahre_klein.jpgCaparol:Masterscans:035100:035146_Leiste_abkleben_9409.jpgCaparol:Masterscans:035100:035154_Tuer_abkleben_9420.jpgCaparol:Masterscans:035100:035137_Fussboden_abkleben_9475.jpgCaparol:Masterscans:035100:035156_Wand_anfeuchten_9452.jpgCaparol:Masterscans:035100:035151_Schlafzimmer_0027.jpgCaparol:Masterscans:035100:035144_Kaminofen_Wohnzimmer_0101.jpgCaparol:Masterscans:035100:035157_Wand_ausbessern_Kabel_9443.jpgCaparol:Masterscans:035100:035155_Wand_abschleifen_9428.jpgCaparol:Masterscans:035100:035159_Wand_streichen_Michel_9591.jpgCaparol:Masterscans:035100:035139_Fussleiste_abschleifen_0140.jpgCaparol:Masterscans:035100:035131_Farbe_anruehren_Thomas_Michel_9466.jpgCaparol:Masterscans:035100:035150_Rolle_reinigen_9640.jpgCaparol:Masterscans:035100:035129_Decke_streichen_9486.jpgCaparol:Masterscans:035100:035158_Wand_feucht_rollen_9583.jpgCaparol:Masterscans:035100:035147_Rolle_abstreifen1_9630.jpgCaparol:Masterscans:035100:035128_Decke_rollen_Kabel_9511.jpgCaparol:Masterscans:035100:035130_Deckenkante_streichen_9550.jpgCaparol:Masterscans:035100:035134_Farbe_rollen_Kabel1_9519.jpgCaparol:Masterscans:035100:035145_Kante_abkleben_9596.jpgCaparol:Masterscans:035100:035153_Sockel_Streichen_0153.jpgCaparol:Masterscans:035100:035160_Wandkante_streichen_9522.jpgCaparol:Masterscans:035100:035135_Farbe_rollen_Kabel_9531.jpgCaparol:Masterscans:035100:035141_Fussleiste_reinigen2_9678.jpgCaparol:Masterscans:035100:035142_Galerie_0006.jpgCaparol:Masterscans:035100:035148_Rolle_abstreifen2_9625.jpgCaparol:Masterscans:035100:035133_Farbe_rollen_9635.jpgCaparol:Masterscans:035100:035138_Fussleiste_9672.jpgCaparol:Masterscans:035100:035132_Farbe_rollen_9579.jpgCaparol:Masterscans:035100:035140_Fussleiste_reinigen1_9677.jpgCaparol:Masterscans:035100:035149_Rolle_einpacken_9663.jpgCaparol:Masterscans:035100:035163_Wohnzimmer_Kabel_Michel_9610.jpg/Volumes/Caparol/MasterRueckseite_2011_02_23/Rueckseiten_ENGL/Rueckseite_DIN_A4_ENGL_11_02_23.pdf 



Избирайки боите на Caparol, вече сте направили успешната първа крачка в правилната 

посока към постигането на превъзходна стая. Това упътване ще Ви преведе през оставащите 

стъпки, необходими за осъществяването на един великолепен интериорен проект.

Боядисването на Вашите стени може 

значително да промени визията и 

усещането за дома Ви. Това също е не 

скъп начин да превърнете обикновената 

стая в нещо необикновено.

Ръководство за боядисване
на вашия интериорен проект



Ще можете да направите най-правилния избор на блясък за Вашия проект 
когато знаете характеристиките и функциите на всяка степен на гланц.

Стъпка 1. Какъв блясък искам да постигна 

4 | 5

Без блясък

Нисък трафик

Среден блясък

Среден трафик

Висок блясък

Висок трафик

Сатен

Среден до висок блясък

Среден до висок трафик
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Степен на гланц

Зони на трафик 

Всекидневна 

Столова

Спалня 

Коридори 

Кухня 

Баня

Детска стая 

Врати 

Дървени изделия 

Корнизи, первази

Гланц
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Стъпка 2. От какъв грунд се нуждая?

2
Грунда осигурява добра основа за боядисване чрез 
оеднаквяване попиващата й способност. В допълнение, 
грунда спомага за получаването на истинския цвят на боята. 
Някои грундове имат специфично предназначение, като 
например трудно покриващи цветове, гланцови повърхности 
или различни петна. 

Използването на висококачествени грундове на Caparol 
осигурява устойчивост, еднородна повърхност и точни 
цветове.  
Използвайте таблицата по-горе за да изберете правилния 
грунд за Вашия проект.

Грунд

Интериорни проблеми 

Петна от домашни любимци, 

никотин, петна от вода и миризми

Коренна промяна на цвета

Боядисване върху тапети

Запечатване на голо дърво 

Запечатване на порьозна мазилка

Гланцови повърхности: 
керамични плочки, стъкло и др.

Преди тъмни и наситени цветове 

Пастел, червило, мазнини, маркери 

Боядисано дърво

Ново сухо строителство 

Бетонни панели

Caparol 
AquaSperrgrund

Caparol 
Haftgrund

Caparol 
Holz-IsoGrund

Caparol 
Haftprimer CapaSol LF
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Стъпка 3. От каква боя или лак се нуждая.
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Ползвайте следните лесни стъпки за да определите 
необходимото количество боя за закупуване от местния 
представител на Caparol.

 Стени:
a. Измерете периметъра на стаята (дължина

и ширина). Съберете всички 4 числа.
b. Умножете периметъра по височината на стената.
c. Намалете с площта на вратите и прозорците.
d. Разделете на 7 (един литър боя покрива около 7 кв.м.)

 Таван:
a. Измерете дължината  и ширината на стаята и

умножете двете числа.
b. Разделете на 7 (един литър боя покрива около 7 кв.м.)

За да сте сигурни, че боята ще Ви стигне винаги 
закръгляйте нагоре.

Стъпка 4. От колко боя се нуждая

Степен на гланц 

Дневна 

Столова 

Спалня 

Коридори 

Кухня

Баня

Детска

Врати

Дървени изделия 

Корнизи, первази

Indeko-plusСтая CapaMaXX Latex Samt 10 SeidenLatex Capalac PU Satin Capalac PU Gloss
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Стъпка 5. Защитаване и почистване на стаята

Отделете време да покриете нещата в стаята си. 
Определете реда на боядисване. Оставете за последно 
зоните с най-голяма вероятност за напръскване. 
Грундирайте и боядисайте първо тавана, после стените 
и накрая первазите.

 Почистете повърхността с 
домакински препарат и 
изплакнете внимателно

 Зщитете с тиксо касите на 
вратите

 Защитете перваза с тиксо  Покрийте пода внимателно за 
да избегнете петна

5
Използвайте тиксо за да защитите рамките на вратите и 
прозорците. Отстранете контактите и ключовете. 
Използвайте малки найлонови торбички да скриете 
дръжките на вратите и прозорците.
Ако планирате да грундирате перваза с различен от този на 
стените цвят, покрийте първо него. Покрийте върха на 
стените когато боядисвате тавана. Покрийте тавана и 
корниза когато боядисвате стените. Не забравяйте да 
покривате пода и мебелите.  

 Използвайте тиксо и фолио да покриете всяка зона, която няма да боядисвате. Важно е
повърхноста да 
бъде чиста и суха..
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Стъпка 6. Подготовка на основата.

 Почистете Грундирайте повърхността Драскотини и пукнатини:
Запълнете всички 
драскотини и пукнатини с 
акрилен пълнител и 
грундирайте зоната. 
Дупки: 
Запълнете дупките със 
строителна смес

 Лющеща се боя 
Отстранете нездрава стара боя. 
Шлайфайте за да загладите 
краищата и премахнете праха. 
Грундирайте. 
Гланцови повърхности:
Матирайте гланцовите 
повърхности с течен препарат 
или с шкурка за да подобрите 
адхезията.

6
Правилната подготовка на основата е 

толкова важна, колкото и самото 

боядисване. Голямата част от грешките 

се дължат именно на неадекватната 

подготовка на основата.

 Отремонтирайте всички дефекти по стените.



Стъпка 7. Време е за боядисване.

 Рaзбъркайте боята
внимателно

 Намокрете валяка  Започнете с тавана.  Грундирайте
повърхностите

 Намокрете валяка преди да го 
сложите в боята или грунда.

 Преминете с валяка през скарата 
аз да получите равномерно 
количество материал по 
повърхността му.

 Използвайте дървена летва за 
разбъркване на боята

 Използвайте валяк или четка 
за да грундирате стените

 a. Минете с четка 5 см от ъгъла.

b. Започнете от единия ъгъл на 
стаята и боядисвайте по 1 м 

c. Финиширайте с дълги равни 
преминавания с валяка по 
целия таван.

 Използвайте дръжка с 
удължител.

7
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Стъпка 7.1. Време е за боядисване.

 Изчакайте боята да изсъхне добре. a. Боядисвайте само по една
           стена на веднъж.

b. Боядисайте с четка рамка от 5 
cm около тавана, первазите, 
пода и ъглите

c. Не оставяйте боята да засъхне.

 Боядисайте стените.

 a. Запълнете “M”.
b. Работете вертикално 

местейки се от стена на 
стена

c. Следвайте модела по 
всички стени

 Работейки на 1 m x 1
m зона, напишете
голямо “M”

 Махнете тиксото.

 a. Използвайте 1,5-3 см четка
за рамките, первазите и другите 
вървени участъци

b. Оставете дървените 
прозорци отворени за около 
1 час за да се избегне 
залепването на 
новобоядисаните елементи.

 Боядисайте перваза.

7.1



Стъпка 8. Почистване и изхвърляне.

За сух валяк е трудно да 
попие грунд или боя, така че 
намокрете го преди да го 
потопите в материала. Ако 
грунда е на латексова осно-
ва, напръскайте валяка с 
вода и го изцедете добре.  

Преминете с валяка няколко 
пъти през скарата за да се 
получи равномерно разпре-
деление на боята по него.

Внимателното маскиране при 
всеки етап ще Ви позволи да 
работите по-бързо и свобод-
но, пестейки време.

При полагане с валяк 
където мократа боя покрива 
засъхнал участък се полу-
чава застъпване и повърх-
ността в този участък е с по-
наситен цвят и по-гланцова. 
Така стената стои "на 
валяци".

Поддържайте боята  мокра 
по повърхността като 
работите на малки участъци.
Не спирайте по средата 
на стената. Спирайте 
само на ъгъл, врата или 
прозорец.

Запазете името и номера на 
цвета или мостра ако са 
необходими последващи 
поправки в бъдеще.

Имате останала боя след 
като сте приключили? Ето 
няколко полезни съвета:

• Направете си мостри

• Съхранете за използване 
при следващи боядисвания.

• Дарете на местното учи-
лище или детска градина

Полезни съвети.

 Поставете мокрия валяк в 
найлонова торбичка за по-
нататъшно ползване.

 Измийте четките и валяците с 
вода и препарат. Използвайте 
скарата за да премахнете 
засъхнала боя или тази в 
излишък.

76

Боите на Caparol надвишават всички изисквания за 
чистота, правейки ги безопасни за Вас и семейството 
Ви. Нашите бои с ниски емисии бързо и лесно правят 
помещенията Ви  за употреба.  Само махнете тиксото 
монтирайте ключовете и контактитеи се насладете на 
новата си стая.
Сега, когато сме приключили с боядисването правилното 
почистване и изхвърляне на отпадъците е важно.

Окачете четките за дръжките за да се запази правилната 
форма на косъма.

Не изхвърляйте в канализацията течна боя.

 Отстранете петната с влажна 
кърпа докато боята е все още 
мокра

7

 Убедете се, че има достатъчно 
боя на валяка

 Избягвайте полагането на боя 
върху вече засъхнали участъци

6



Подготовка:
• Грунд
• Макетно ножче
• Шкурка
• Запълващи смеси
• Тиксо
• Фолио за покриване
• Почистващи препарати
• 15 l бака

Первази:
• Ъглова четка

(4 cm – 7 cm ширина)
• Плоска четка

(3 cm – 5 cm ширина)
• Други приспособления
• Валяк и скара

(8 cm – 10 cm)

Боядисване:
• Грунд
• Боя
• 25 cm валяк
• 25 cm скара
• Ваничка
• Удължител
• Четка за стени

(7 cm – 10 cm)

Списък с материали



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Rossdörfer Strasse 50 · D-64372 Ober-Ramstadt 
Telephone +49(0) 61 54 71-0 · Fax +49(0) 61 54 71 13 91 · Website: www.caparol.com

ДАУ Бента България ЕООД
гр. София 1839, ж.к. Враждебна, ул.46 №3
Тел./факс: 02/8323095, тел.8323165
e-mail: office.sofia@caparol.bg

Изживейте качеството
www.caparol.bg
office.sofia@caparol.bg

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş– Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

IChP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zaklad Produkcyjny w Z· lobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Vertriebsgesellschaften

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001  České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o .
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood 
BG-1839 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH 
Lacke und Farben“ 
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
 Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic 
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und 
Tapetenvertrieb 
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Production Sites

Sales Offices

Licensees

Representatives




