
Добре защитени с привлекателна визия
Бои за дърво, метал и PVC

Изживейте Качеството. 

Защитете и
върнете красотата 
на по-специалните

повърхности



Дървени или метални -
добре защитенни и красиви повърхности  

Caparol предлага разнообразни висококачествени продукти за  
защита на дърво и метал. С високоефективната професионална 
гама с Caparol винаги имате подходящия продукт за съответното 
приложение. Ефективни, лесни за нанасяне и винаги с убедително 
качество!

• Подходящ продукт за всяка повърхност и приложение
• Премиум качество - произведено в Германия, Австрия и Швеция
• Eкологична, водоразредима продуктова гама,      без вредни 

     изпарения.

Тониране в компютърната система ColorExpress

Продуктите могат да бъдат оцветени в желания от вас цвят или да 
използвате такива, които да запазят естествените шарки на дървото.
Цветовете имат изключително голямо влияние върху възприятията на
човек.  
Продуктите се тонират по Caparol 3D картел, по RAL цветове, 
като се предлагат и във всички класически нюанси.

• Тонират се на момента
• Точност на цветовете

• Над 1000 рецепти за тониране

Препоръчително е да се направи реална мостра на покритието, за да се види покривността 
на цвета, както и да се види дали избрания нюанс е точния. 



 

Capacryl PU-Gloss/Satin

Висококачествен акрилен полиуре-
танов лак, устойчив на удари и 
одрасквания.

N

За висококачествено лакиране на  дървени, метални или 
твърди PVC  елементи, които са предварително грундира-
ни. 

• Водоразредим
• Без залепване на боядисаните елементи
• Устойчивост на почистащи препарати
• Устойчивост на мокро триене клас 1
• Прилага се при производство на детски играчки, съгл.
   DIN 71-3.
• Подходяща за интериор и екстериор

PU Satin/ Gloss може да се тонира в желан от вас цвят с 
помощта на компютърна система ColorExpress. 
Лесен за нанасяне. Предлага се в разфасовки от 0.350ml,
0.700ml и 2.4l. 
Нанася се с четка, мече или чрез пръскане. 



Capacryl PU-Gloss/Satin

Висококачествен акрилен полиуре-
танов лак, устойчив на удари и 
одрасквания.

Висококачествен акрилен полиуре-
танов лак, устойчив на удари и 
одрасквания.

Capacryl PU-Matt
Висококачествен полиуретанов лак 
за интериор с матов ефект

Висококачествен полиуретанов лак 
за интериор с матов ефект

За висококачествено лакиране на  дървени, метални или 
твърди PVC  елементи, които са предварително грундира-
ни. 

• Водоразредим
• Без залепване на боядисаните елементи
• Устойчивост на почистащи препарати
• Устойчивост на мокро триене клас 1
• Прилага се при производство на детски играчки, съгл.
   DIN 71-3.
• Подходящ само за интериор

PU Matt може да се тонира в желан от вас цвят с 
помощта на компютърна система ColorExpress. Придава 
матова визия на повърхността. 
Лесен за нанасяне. Предлага се в разфасовки от 2.4l.
Нанася се с четка, мече или чрез пръскане. 



Capalac AllGrund

Универсален грунд с много добро 
сцепление

Висококачествен материал за грундиране и покритие, 
с антикорозионни свойства, предназначен за желязо и 
стомана. 
Може да се използва и като универсален грунд за 
нанасяне върху  алуминий, цинк, твърдо PVC, мед, 
дървен материал.

• Aнтикорозионни свойства
• Бързо съхнене, около 3 часа
• Много добро сцепление към различни основи
• Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни 
    условия
• Не съдържа ароматни въглеводороди

Лесен за нанасяне. Предлага се в разфасовки от 2.4l.

Създава перфектна адхезия 
към различни основи



Capacryl Haftprimer

Акрилен грунд за екстериор 
и интериор

За адхезионно грундиране върху стари бои/лакове, дърво, 
цинк, твърдо PVC, алуминий, мед и много други видове 
критични основи, за последващи покрития с акрилни 
лакове или с лакове на базата на алкидни смоли  (при 
нанасяне върху цинк да се използват лакове на базата на 
алкидни смоли).

• Екологичен
• Много добро сцепление
• Лесно може да се шлайфа
• С приложение при производството на детски играчки, 
съгласно DIN EN 71-3

Лесен за нанасяне. Предлага се в разфасовки от 2.5l в 
цвят RAL 9010.

Capacryl Holzschutz-Grund

За безцветно грундиране и импрегни-
ране с двойна защита

Водоразреждаща се, безцветна импрегнация за 
дърво с превантивен ефект срещу образуване на петна и 
гъбички, които разлагат дървесината. Идеален за 
импрегниране на открито. Външните прозорци и врати 
могат да бъдат обработвани от двете страни.

• Бързо изсъхване
• Перфектна защита
• Катионен продукт, предотвратяващ навлизането на 
   вода и обезцветяването на дървото

FILM PROTECTION

AGAINST  
FUNGAL ATTACK



Capadur Parket-und SiegelLack

Еднокомпонентен лак за защита и 
изолиране на дървени подови настилки

За покритие и изолиране на дървени подови настилки 
с нормално или много голямо натоварване (жилища, 
магазини).

• Екологичен
• Равномерно покритие
• Съхне бързо
• С приложение при производството на детски играчки, 
съгласно DIN EN 71-3
•  Устойчив на домакински  препарати

Caparol Aqua Lasur+

Водоустойчиво покритие за защита 
на дървени елементи. 

За защита на дървени повърхности на открито (беседки, 
градинска мебел, огради, балконски парапети и др.
Не е подходящ за дървени повърхности с продължителен 
контакт с почвата или вода, за сауни или за съоръжения 
в контакт с хранителни вещества. 

• Тънкослоен
• С влагозащитни свойства
• Устойчивост на UV лъчи
• Не се напуква и подкожушва
•  Лесен за нанасяне

Цветове: Абанос, череша, орех, махагон,  дъб, зелен, 
бял, палисандър, мербо, тик, лешник, бор, натурален



Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Високотехнологична боя за запазване
на дървото

AGAINST ALGAE AND  
FUNGAL ATTACK

FILM PROTEC

За покритие и изолиране на дървени подови настилки 
с нормално или много голямо натоварване (жилища, 
магазини).

• Висока устойчивост на атмосферни влияния
• Намалена податливост на замърсяване
• Много висока устойчивост на цвета

Водоразредима боя за защита на дървени повърхности 
с нано-кварцови частици, които запазват повърхността
чиста за дълго време. 

Capadur DecorLasur

Лак за дърво без активни 
разтворители

Водоразредима, полиуретанова дървена глазура за 
декорация и защита на дървени компоненти. Силно 
еластична. 
Подходящ за детски играчки съгл. DIN EN 71-3

• Голямо разнообразие от цветове
• Екологично безвредна
• Подходяща за детски играчки
• Боядисаните елементи не залепват след изсъхване 

Стандартни цветове: Безцветен, бор, абанос, светъл дъб, 
махагон, орех, палисандрово дърво, тиково дърво, 
лешник, бял. 

�



Capadur SilverStyle

Дървена глазура с метален ефект

Водоразредима глазура с метален блясък за дизайн 
на дървени повърхности. Тънкослойна с много добри 
дифузионни свойства. 
Създава алуминиево-бронзови ефект и предлага 
цялостна защита срещу влага и UV лъчи.

• Благородно метално покритие
• Устойчивост на покритието
• За екстериор и интериор

Тонира се в желан цвят с помощта на компютърната 
система ColorExpress.

Capadur GreyWood

Дървена глазура за изцяло 
метални ефекти

Водоразредим лак за дърво, силно пигментиран, 
предназначен за външни повърхности. Благодарение 
на специалните сиви цветове се постига ефект на 
естествено остаряло дърво. За стабилните дървени 
елементи както и зa нестабилните такива.

• Защитен филм срещу замърсяване с гъби
• Изключителна устойчивост на UV лъчи
• Подходящи сиви цветове, благодарение на специалните 
пигменти с перлен блясък

FILM PROTECTION

AGAINST  
FUNGAL ATTACK



Добре защитено дърво
с красив финиш

Дървените глазури имат различна визия, при пола-
гане върху различните основи.

Необработен       Гланциран   емайлиран



Разнообразие от цветове

Capadur UniversalLasur 
Capadur F7-LangzeitLasur
Capadur LasurGel 
Capadur DecorLasur
Capadur Aqua-Lasur Universal  
Capadur ImprägnierLasur 3/1



* Бяло само като стандартен цвят с Capadur 
DecorLasur, LasurGel и ClassicLasur
** Бял  цвят само с Capadur UniversalLasur и 
F7-LangzeitLasur
*** Обновяване на цвета с Capadur UniversalLasur



Capadur Wetterschutzfarbe NQG



Capadur Lasur



Capadur Holz-Öl





3D Mai 10

3D Verona 70

3D Lago 15

3D Pinie 15

3D Ginster 45



Шоурум Caparol

Манастирски ливади - изток, бл.19
гр. София
+ 359 887 803 298
showroom@caparol.bg
www.caparol.bg 

Офис Бургас

ул. Транспортна 37, ет.1
гр. Бургас
+ 359 884 733 539
caparol.nivanova@gmail.com
www.caparol.bg 


