
KRĀSU STANDARTS

Krāsas, kas sniedz vairāk
Premium klases krāsas ideālam interjeram
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Premium klases krāsas iekšdarbiem

Prasības iekšējo sienu pārklājumiem ir 

dažādas, jo nav divu vienādu projektu. 

Pareiza krāsas izvēle ļauj sienām labāk 

izpildīt savu uzdevumu, kā arī sniedz tām 

vairāk: funkcionāli un estētiski. Vairāk 

spilgtu toņu, vairāk komforta, tīrības 

un drošības.

Caparol piedāvā piemērotus risinājums 

katrai no šīm prasībām. Mūsu produktu 

klāstā Jūs atradīsies augstākas kvalitātes 

iekšdarbu krāsas, kas ļauj jums pārvarēt 

visus izaicinājumus, kas saistīti ar 

premium kvalitātes virsmas dizainu. 

Neatkarīgi no tā, vai jūs nodarbojaties 

ar projektiem privātajā, publiskajā vai 

komerciālajā sektorā.  

Uzticieties Caparol un izvēlieties 

izcilu izskatu, premium klases kvalitāti 

un maksimālu krāsu toņu daudzveidību. 

Svarīgi atcerēties, ka mūsu iekšdarbu 

krāsu sastāvā ir ļoti zems GOS (gaistošo 

organisko savienojumu) līmenis, tās 

nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus, 

kas, savukārt, veicina veselīgāku 

apkārtējo vidi.

Caparol – krāsas, kas sniedz vairāk 

sienām, kuras spēj vairāk.

Vairāk tīrības
PremiumClean ir cēla, 

matēta iekšdarbu krāsa, 

kas īpaši labi tiek galā ar 

netīrumiem, saglabājot sienas 

sākotnējo izskatu. 

Vairāk izteiksmības
PremiumColor ir eleganti 

matēta iekšdarbu krāsa, 

kas apvieno sevī intensīvus, 

izteiksmīgus toņus un 

īpašu izturību.

Vairāk drošības
Indeko-plus raksturo dubulta 

segtspēja, ātra žūšana 

un viegla iestrāde. Izcila 

iekšdarbu krāsa, kas nesatur 

konservantus un nodrošina 

veselībai un videi draudzīgu 

telpas klimatu.

Vairāk elegances
CapaSilan ir iekšdarbu krāsa, 

kas ļauj sasniegt perfekti 

matētu, neatstarojošu virsmu 

un nevainojamu apdari telpā 

pat pie mainīga apgaismojuma.

Vairāk iespēju
Amphibolin ir multifunkcionālā 

krāsa, ko var uzklāt gandrīz uz 

jebkuras virsmas. Tā ļauj iegūt 

gludu un nodilumizturīgu virsmu 

visplašākajā krāsu toņu gammā.

Vairāk jaudas
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Vairāk tīrības

Uzticama aizsargkārta: pateicoties PremiumClean, netīrumi un 

šķidrumi paliek uz virsmas, nevis iekļūst tajā. Tos var viegli un ātri 

notīrīt ar ūdeni un sūkli. Pēc kopšanas uz virsmas nepaliek pēdas 

no tīrīšanas.

Tāpēc šī iekšdarbu krāsa ir ideāli piemērota telpām ar 

paaugstinātu slodzi un nemitīgu cilvēku kustību, kur sienu 

tīrībai un labsajūtai ir īpaša nozīme. Iekšdarbu krāsa ar plašu 

pielietojumu, sākot no medicīnas iestādes, sabiedriskās 

ēdināšanas un viesnīcas līdz pat gaitenim, kāpņu telpai, bērnu 

istabai vai dzīvojamai zonai.

PremiumClean ir cēla, matēta iekšdarbu krāsa, kas 

īpaši labi tiek galā ar netīrumiem, saglabājot sienas 

sākotnējo izskatu.

Izmantojot parasto iekšdarbu 
krāsu, netīrumi iesūcas virsmā 
un savienojas ar pamatni.

Izmantojot PremiumClean 
iekšdarbu krāsu, netīrumi 
neiesūcas virsmā un tos ir 
viegli noņemt.

• Viegli kopjama, noturīga pret traipiem

• Īpaši izturīga virsma, kas kalpos ilgāk 

bez remontiem

• Izturīga pret ūdens bāzes 

dezinfekcijas līdzekļiem

• Īpaši piemērota izmantošanai telpās ar 

paaugstinātām higiēnas prasībām

• Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

• Viegli iestrādājama

PremiumClean
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Vairāk izteiksmības

PremiumColor apvieno košu, intensīvu toņu paleti ar īpašu 

izturību. Oglekļa šķiedras krāsas sastāvā nodrošina īpaši 

izturīgu pārklājumu, kas sniedz virsmai papildus aizsardzību 

pret mehānisko slodzi un bojājumiem. Pēc mehāniskās slodzes 

iedarbības, virsma paliek gandrīz neskarta, kas nodrošina 

krāsotās sienas ilgāku kalpošanas laiku.

Iekšdarbu krāsa, kas izstrādāta augstvērtīgiem, intensīvi 

košiem sienu klājumiem ir īpaši piemērota telpām ar 

paaugstinātu slodzi. Krāsas pielietojums ir ļoti plašs: medicīnas 

iestādes, skolas, muzeji, dzīvojamās telpas. 

PremiumColor

Virsma, kas pakļauta 
mehāniskai slodzei, 
izmantojot parasto 
iekšdarbu krāsu.

•    Intensīvi un izteiksmīgi toņi lielām platībām

•  Īpaši izturīga pret mehānisko slodzi

•  Īpaši izturīga virsma, kas paildzinās intervālus 

starp remontiem

•  Izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem

•  Viegli pielabojama

•  Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

•  Viegli iestrādājama

Virsma, kas pakļauta 
mehāniskai slodzei, 
izmantojot PremiumColor. 

PremiumColor ir eleganti matēta iekšdarbu 

krāsa, kas apvieno sevī intensīvus, izteiksmīgus 

toņus un īpašu izturību.
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Vairāk elegances

Telpās ar sliktu apgaismojumu dziļi matēta virsma efektīvi 

samazina gaismas atstarojumu to izkliedējot.

Šī iemesla dēļ CapaSilan ir ideāli piemērots lietošanai gaismas 

pielietās telpās, zālēs un gaiteņos. Tas parāda savas priekšrocības 

ne tikai uz sienas, bet arī pie griestiem, kā arī ir optimāls 

risinājums akustisko griestu paneļiem.

CapaSilan iekšdarbu krāsa, kas ļauj sasniegt perfekti 

matētu, neatstarojošu virsmu un nevainojamu apdari 

telpā pat pie mainīga apgaismojuma.

Virsma, kas krāsota ar 
parasto krāsu, atstaro 
gaismu vienmērīgi.

Virsma, kas krāsota ar CapaSilan, 
pateicoties krāsas sastāvam, 
atstaro gaismu dažādos virzienos. 

•  Dziļi matēta, smalka virsma

•  Gluda smalka struktūra bez atspulgiem

•  Uzticams rezultāts telpās ar sarežģītu apgaismojumu

•  Nemainīgs krāsas tonis kalpošanas laikā

•  Ideāli piemērota gaismas pielietām telpām

•  Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

•  Viegli iestrādājama

CapaSilan
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Vairāk iespēju

Amphibolin ir patiesi unikāls ar savu multifunkcionālu 

pielietojumu. Produkts ir lieliski piemērots krāsojot telpas, kur 

vienuviet sastopamas dažādas virsmas piem. koks, betons, 

ķieģelis,metāls vai ģipškartons. Amphibolin ļoti labi kalpos 

dzīvojamā zonā un mehāniskai slodzei pakļautās vietās.

Multifunkcionāls raksturs un minimāls GOS (gaistošo 

organisko savienojumu) daudzums sastāvā padara Amphibolin 

piemērotu visu veidu telpām. Virsmas krāsotas ar Amphibolin 

labi kalpos virtuvē vai vannas istabā, kā arī sabiedriskās ēkās ar 

paaugstinātām prasībām piem. skolās, bērnudārzos, medicīnas 

iestādēs un kafejnīcās.

Amphibolin ir multifunkcionālā krāsa, ko var uzklāt 

gandrīz uz jebkuras virsmas. Plašas toņu gammas 

krāsa nodrošina gludu un nodilumizturīgu virsmu.

Mūris Koks Metāls

•  Multifunkcionālā krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem

•  Īpaši laba saķere uz praktiski jebkuras virsmas  

•  Īpaši izturīga pret intensīvu kopšanu 

•  Izturīgam, struktūru saglabājošam klājumam

•  Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus

•  Ar minimālu GOS daudzumu

•  Viegli iestrādājama

Amphibolin
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Vairāk drošības

Ņemot vērā to, ka Indeko-plus sastāvā netiek izmantoti 

konservanti, plastifikatori un šķidinātāji, krāsotas virsmas 

nodrošina veselībai draudzīgu gaisu iekštelpās. Krāsa žūst bez 

specifiskas smaržas, kas pada to īpaši piemērotu objektiem, 

kurus nepieciešams izmantot uzreiz pēc remonta.

Tāpēc Indeko-plus ir īpaši piemērota dzīvojamās telpās, 

guļamistabās, viesnīcās, birojos, konferenču zālēs un kinoteātros. 

Turklāt, iekšdarbu krāsa ir ideāli piemērota cilvēkiem ar 

alerģiskām reakcijām vai paaustinātu jūtīgumu. Vēl viena 

priekšrocība: pateicoties augstajai segtspējai, Indeko-plus parasti 

ir nepieciešams uzklāt tikai vienā kārtā.

Indeko-plus raksturo dubulta segtspēja, ātra žūšana, 

viegla iestrāde. Izcila iekšdarbu krāsa, kas nesatur 

konservantus un nodrošina veselībai un videi 

draudzīgu telpas klimatu.

•  Piemērots alerģijas slimniekiem 

• Piemērots guļamistabai un darba zonai,  

kur pavadam visvairāk laika 

• Ideāli piemērots dzīvojamo telpu remontam 

un ātrai telpas izmantošanai pēc renovācijas 

• Uzticams rezultāts, pateicoties  

dubultai segtspējai

• Krāsas tonis nemainās visā kalpošanas laikā

Indeko-plus

*saskaņā ar VdL-RL 01 aktuālo redakciju 

E.L.F. plus ir jaunākās paaudzes 

Caparol standarts krāsu 

nekaitīguma jomā. Produkti 

marķēti ar E.L.F. plus ir:

• bez koservantiem*

• bez plastifikatoriem*

• bez šķīdinātājiem*

• ar minimālu emisiju*
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Dispersijas krāsa Indeko-plus PremiumClean PremiumColor Amphibolin CapaSilan

Balta jā jā – jā jā

Atšķaidāma ar ūdeni jā jā jā jā jā

E.L.F./E.L.F. plus

Segtspēja ++ + + + +

Kopšana + +++ ++ +++ +

Mitrās bērzes klase 1 1 1 1 1

Patēriņš (m2/l) 8 7 8 8 7

Patēriņš ml/m2 125 140 125 125 140

Spīduma pakāpe matēta matēta matēta zīdaini matēta dziļi matēta

Tonēšanas sistēma ColorExpress

Standarta tilpums litros 1,25 / 2,5 / 10 / 12,5 5 / 12,5 – 1,25 / 2,5 / 5 / 10 5 / 10

Ietonētā produkta tilpums litros 1,175 / 2,35 / 9,4 5 / 12,5
1,175 / 2,35 / 4,7 

7,05 / 11,75
1,175 / 2,35 / 9,4 –

Vairāk toņu
Tonēšana un tehniskās īpašības

Pateicoties tonēšanas sistēmai ColorExpress 

mēs piedāvājam Jums neatkārtojumu 

pakalpojumu: produktu tonēšanu vairāk kā  

8 milj. toņos, visās produktu grupās.

Pieejams uzreiz

Visi produkti tiek ietonēti uzreiz un ir 

gatavi līdzņemšanai. Iespējams pasūtīt 

pat individuālus toņus. Tie tiek saglabāti 

ColorExpress sistēmā un tādējādi tos var 

jebkurā laikā atkārtot nākamajos pasūtījumos.

Augstas klases rezultāts

Augstas klases tonēšanas rezultātu pamatā ir 

Caparol izstrādātās augstas kvalitātes pastas, 

kas precīzi atbilst attiecīgās pielietojuma 

zonas prasībām.

Vērtējums
ļoti labi +++
labi ++
apmierinoši +
nav piemērota o
nav –

Patēriņš
Tabula atspoguļo orientējošās 
vērtības. Precīzs patēriņš ir 
atkarīgs no pamatnes veida, to 
nosaka pēc objekta apsekošanas.



Caparol – Jūsu uzticamais partneris

Projektējiet, uzlabojiet, aizsargājiet.  

Caparol inovatīvie produkti un pakalpojumi 

piedāvā īsto risinājumu katram projektam.

SIA DAW BALTICA

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169

Tālr. +371 67500072 

info@daw.lv

www.caparol.lv

Informatīvais dienests: 80200937

KRĀSU STANDARTS


