
Vairāk izteiksmības

PremiumColor
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, ēdināšanas iestādes, 

dzīvojamās telpas.

Intesīvos toņos krāsotām 
sienas virsmām, 
kas pakļautas augstai 
mehāniskai slodzei

SIA DAW BALTICA
Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169
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.

KRĀSU STANDARTS KRĀSU STANDARTS

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



Pateicoties oglekļa jaudai Caparol PremiumColor 

nodrošina izcilu izturību, pat izteikti piesātinātiem 

toņiem. Iekšdarbu krāsa, kas pastiprināta ar oglekļa 

šķiedrām, nodrošina izcilu virsmas izturību, kas līdz šim 

bija nesavienojams jēdziens matēto krāsu kontekstā. 

Virsma, kas krāsota ar parastu krāsu mehāniskās 

slodzes ietekmē tiek bojāta, savukārt virsma krāsota ar 

PremiumColor saglabā savu sākotnējo izskatu. Tādējādi, 

virsmas lietotāji gūst prieku par ilgāku kalpošanas laiku 

un ievērojamu ekonomisko izdevību. 

Vai zinājāt, ka uz virsmas, 

krāsotas ar PremiumColor 

var pat rakstīt ar krītu, 

tādēļ tā ir ideāli piemērota 

dažādos projektos, sākot 

ar bērnu istabu līdz pat 

ēdināšanas iestādēm. 

PremiumColor ir eleganti matēta 

iekšdarbu krāsa, kas apvieno sevī 

intensīvus, izteiksmīgus toņus un 

īpašu izturību.

Īpaša izturība, ko 
nodrošina oglekļa šķiedras

Virsmas, kas nokrāsotas ar 
parasto krāsu ir pakļautas 
mehāniskai slodzei: bojātās 
virsmas daļas ir redzamas, 
un tās nevar nopulēt, neradot 
papildu bojājumus.

Sienas, kas krāsotas ar 
PremiumColor nevar sabojāt 
mehāniskās slodzes ietekmē 
un uz virsmas neveidojas 
redzamas pārrāvuma līnijas. 
Nelielas pēdas, kuras var 
rasties, var viegli noņemt ar 
mikrošķiedras lupatiņu.
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• Intensīvi un izteiksmīgi toņi lielām platībām

• Īpaši izturīga pret mehānisko slodzi 

• Izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem

• Īpaši izturīga virsma garākiem remonta 

atjaunošanas intervāliem

• Viegli pielabojama

• Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

• Viegli iestrādājama

PremiumColor izturīgas virsmas princips ir 

balstīts uz mikromehāniski stabilām pildvielām, 

kas pēc saskares nekavējoties nesalūzt. Turklāt, 

PremiumColor satur īpaši izturīgu saistvielu, kas 

maksimāli uzlabo šo efektu.


