
Уважаеми колеги и партньори на Caparol, 
Имаме удоволствието да ви информираме за следните промени относно гамата грундове и бои 
Caparol:

WeissGrund - прилага се в екстериора и интериора

Изпълнихме вашите искания за универсален  
грунд, подходящ освен за интериор, но и за екстериор. 
Рецептата на WeissGrund е подобрена, така че 
продуктът може да се прилага както на закрито, така и 
на открито.
 
Новото приложение е обозначено и на новия етикет с 
конкретно лого. Тази промяна на продукта няма да про-
мени цената му!
 
Внимание: Не използвайте продукта Weiss-
Grund на открито ако няма съответното 
обозначение на етикета. Продуктът без 
това лого е със стара рецепта, наличен на 
склад до изчерпване на всички опаковки.

Fungizid с нова опаковка
Добавката за външни бои срещу водорасли и гъбички има промяна в дизайна 
на опаковката и концентрацията. Опаковката от 750 ml отпада. Продуктът ще 
се предлага само в нова опаковка от 250 ml. Една бутилка е достатъчна за кофа 
боя при стандартен обем - 12,5 л (2% концентрация).

Proiect SuperMatt –28 литрова опаковка
Много апликатори предпочитат опаковката от 28 l за нанасяне чрез пръскане, 
боята Proiect SuperMatt се предлага от юли и в тази разфасовка. Продуктът 
е наличен в складовете ни  в  Sâncraiu de Mureș и Otopeni. Очакваме вашите 
поръчки.



CapaDin - отпада от портфолиото
Търсенето на тази боя намаля драстично, което е знак, че продуктът 
е достигнал края на жизнения си цикъл. От септември този продукт 
вече няма да се произвежда и ще се предлага само до изчерпване 
на наличните количества.

Като алтернатива на CapaDin предлагаме Premium Weiss - акрилна 
интериорна боя. Съсъ същите качествени параметри (Клас 3 
Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, много матов 
финиш). Плюсът е в това, че Premium Weiss е боя с по-висока 
степен на белота.

Замяна на GrundierFarbe с Project Primer
В портфолиото ни има два сходни грунда: 
GrundierFarbe и Proiect Primer. Project Primer 
е подоберена версия на GrundierFarbe и внася 
подобрения по отношение на приложимост 
и покритие. GrundierFarbe ще бъде спрян от 
производство и ще се предлага до изчерпване на 
наличните количества.

PCR опаковки – опаковки от рециклируеми суровини
DAW е лидер в производството на качествени продукти и системи, но и 
пример за подражание по отношение на  опазването на ограничените 
природни ресурси - тема от изключително значение според нас.
 
В следващите месеци ще забележите промяна в цвета на 
опаковки на продуктите, произведени в Германия, от бяло до сиво. Това 
не е просто промяна на цвета, това са PCR опаковки, произведени от 
рециклирани суровини, каито се използват и в гамата CapaGeo.



ВНИМАНИЕ: Тези опаковки се предлагат само в овална форма,
което принуждава немския производител да опакова и
базите в овални опаковки, а не кръгли, както сме свикнали до този 
момент. 
Важно е за в бъдеще да обръщаме повече внимание за наличието 
на логото на ColorExpress върху предния етикет, с което 
идентифицираме основите за тониране.

Всички PCR опаковки са тествани и са изключително стабилни.
Разбира се, тази промяна ще стане постепенно, като за известно 
време на пазара ще има и от двата вида опаковки за продукти – 
стандартна опаковка (бяла) и PCR опаковка (сива).

Indeko-plus goes “зелено”
Indeko-plus запазва всичките си свойства, които го класифицират 
като топ продукт в гамата ни интериорни бои. Освен това става 
още „по-зелен“ чрез вграждане на технологията, използвана при 
производството на Боя IndekoGeo. 
Съвсем скоро CapaGreen Indeko-plus  продуктът ще се предлага 
на румънския пазар: екологична боя (опаковки от рециклирани 
суровини и възобновяеми суровини), без консерванти (ELF Plus), 
от най-висок клас качество.
 
По този повод сигнализираме за други свързани промени: 
- Боята IndekoGeo е делистирана 
- Боята CapaTrenGeo е делистирана 
- Името на екологичната гама от продукти се променя от CapaGeo 
на CapaGreen. 
- В допълнение към Indeko-plus, гамата CapaGreen ще продължи 
да се допълва от продукта на PlataGeo.
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