
Vairāk tīrības

PremiumClean

Speciāli izstrādāts telpām, 

kas pakļautas intensīvai 

mehāniskai slodzei 

PremiumClean ir ideāli piemērota telpām ar 

paaugstinātu slodzi un nemitīgu cilvēku kustību, kur 

sienu tīrībai un cilvēku labsajūtai ir īpaša nozīme. 

Iekšdarbu krāsa ar plašu pielietojumu, sākot no 

medicīnas iestādēm, sabiedriskās ēdināšanas vietām, 

viesnīcām, pielietojama sākot no gaiteņa, kāpņu 

telpas, bērnu istabas un līdz pat dzīvojamai zonai.
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Tālr. +371 67500072 
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www.caparol.lv
Informatīvais dienests: 80200937

Caparol – Jūsu uzticamais partneris
Projektējiet, uzlabojiet, aizsargājiet.  
Caparol inovatīvie produkti un pakalpojumi 
piedāvā īsto risinājumu katram projektam.

Sistēmas risinājums labākam rezultātam

CapaSol RapidGrund ir caurspīdīga 

dziļumgrunts, ko var ātri uzklāt ar rulli.

• Vienkārša iestrāde ar rulli

• Īsāks iestrādes laiks 

• Iestrādes process bez pilieniem un šļakatām 

• Sienām un griestiem

• Nodrošina vienmērīgu klājumu

• Dziļi iesūcas un nostiprina pamatni



PremiumClean ir cēla, matēta 

iekšdarbu krāsa, kas īpaši labi tiek 

galā ar netīrumiem, saglabājot sienas 

sākotnējo izskatu.

Komforts 
pateicoties tīrībai

Iekšdarbu krāsa kalpo kā 

aizsargvairogs, jo 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. 

Krāsa sniedz divas izteiktas priekšrocības: 

1. garāks intervāls starp remontiem,

2. zūd nepieciešamība pēc specializētiem 

tīrīšanas līdzekļiem.

Vieglas kopšanas pamatā 

ir īpaša saistvielu un 

pildvielu kombinācija. 

Nonākot saskarē ar ūdeni, 

ūdensizturīgās saistvielas 

un pildvielas novērš 

virsmas pietūkumu. Tanī pašā laikā sastāvā esošie 

elementi nodrošina virsmas izturību pret mehānisko 

slodzi, piemēram, beršanu vai skrāpējumiem.

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

Izmantojot PremiumClean 
iekšdarbu krāsu,  netīrumi 
neiesūcās virsmā un tos ir 
viegli noņemt.
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• Viegli kopjama, noturīga pret traipiem

• Īpaši izturīga virsma, kas kalpo ilgāk bez remontiem  

• Izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem

• Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

• Viegli iestrādājama


