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Veselībai draudzīgs interjers



Lai kur mēs arī būtu: mājās, ar ģimeni vai 
birojā ar kolēģiem, restorānā ar draugiem, 
mums ir svarīga apkārtējā vide – tās 
estētika un drošība.
Caparol krāsu līnija Samtex, piedāvā 
augstas kvalitātes materiālus un drošu vidi.
Caparol kvalitātes zīme E.L.F. uz produktu 
spaiņiem, apliecina ka produkts ir ar 
minimālu emisiju, bez šķidinatājiem, 
to gaistošo organisko savienojumu 
(GOS) saturs ir < 1g/l*.
Mums ir svarīgi, lai interjera remonts ir 
veselīgs apkārtējai videi, krāsotājam un 
telpu iemītniekiem. Krāsošanas laikā, kā 
arī pēc tam, E.L.F. krāsas neizdala kaitīgas 
gāzes un tvaikus. Žūstot Caparol E.L.F. 
krāsām un gruntīm gaisā iztvaiko  
tikai ūdens.
Caparol Samtex kvalitatīvie produkti 
nodrošina perfektu klājumu, plašu 
ColorExpress toņu gammu un ilgstošu 
lietošanu arī sienām ar lielu noslodzi. 

CAPAROL SAMTEX KRĀSAS –  
UZTICAMA KVALITĀTE UN 
DROŠA VIDE.

CAPAROL SAMTGRUND

Augstākā līmeņa  
gruntēšanas līdzeklis.
Gludam, saķeri uzlabojošam un 
struktūru saglabājošam gruntējumam 
uz gludām un vāji uzsūcošām 
pamatnēm. SamtGrund var izmantot 
zem visām dispersijas un lateksa 
krāsām, tas uzlabo krāsu uzklāšanu 
īpaši intensīvos toņos.

• Atšķaidāma ar ūdeni,  
apkārtējai videi nekaitīga  
un bez aromāta

• Veido labu saķeri
• Difūza
• Ar labu segtspēju

* Eiropas Savienībā gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas robežvērtība ir (apakšgrupa A/a) 30 g/l.



CAPAROL SAMTEX 3

Dziļi matēta, pret mazgāšanu noturīga 
lateksa krāsa gludu virsmu  
krāsošanai iekšdarbos.
Gludām, dziļi matētām virsmām 
iekšdarbos. Produkts piemērots arī 
dažādu tapešu krāsošanai,  
neaizpilda faktūru.

• Ar ūdeni atšķaidāma, vidi 
saudzējoša, praktiski bez smakas

• Lieliska segtspēja
• Augsta baltuma pakāpe
• Difūza
• Viegli uzklājama

CAPAROL SAMTEX 7

Zīdaini matēta lateksa krāsa 
iekšdarbiem.
Gludām, noturīgām, pusmatētām 
virsmām un struktūru izceļošiem 
krāsojumiem iekšdarbos. Sevišķi 
piemērota struktūrtapešu krāsošanai, 
jo izceļ struktūru.

• Ar ūdeni atšķaidāma, vidi 
saudzējoša, praktiski bez smakas

• Augsta baltuma pakāpe
• Lieliska segtspēja
• Mitrās berzes klase 2
• Difūza
• Viegli uzklājama

CAPAROL SAMTEX 10

Zīdaini matēta lateksa krāsa ar 
minimālu patēriņu.
Plānas kārtas īpaši noturīga zīdaini 
matēta krāsa. Labi piemērota īpaši 
gludām sienām un virsmas struktūru 
saglabājošiem pārklājumiem uz 
strukturētām pamatnēm. Lieliski 
piemērota viesnīcu, slimnīcu un citu 
sabiedrisko ēku telpu apdarei.

• Ar ūdeni atšķaidāma, vidi 
saudzējoša, praktiski bez smakas

• Izturīga pret mājsaimniecībā 
lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem

• Augsta baltuma pakāpe
• Lieliska segtspēja
• Mitrās berzes klase 1
• Difūza
• Viegli uzklājama,  

pielabojama

CAPAROL SAMTEX 20

Zīdani spīdīga lateksa krāsa  
augstas noturības virsmu  
iegūšanai iekšdarbos.
Gludiem, izturīgiem un struktūru 
saglabājošiem krāsojumiem 
iekšdarbos, piemērota telpām ar 
augstām prasībām. Īpaši piemērota 
virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei, 
krāsojums ir ārkārtīgi izturīgs un labi 
pakļaujas tīrīšanai. Izcili piemērota 

kā renovācijas krāsa strukturētām 
pamatnēm.
• Atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez 

smakas, vidi saudzējoša
• Labi tīrāma un izturīga pret  

ūdeni saturošiem dezinfekcijas  
un mājsaimniecības  
tīrīšanas līdzekļiem

• Augsta baltuma pakāpe
• Ar augstu segtspējas līmeni
• Elpojoša
• Viegli uzklājama
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SIA DAW BALTICA
Miera iela 30c
Salaspils, LV-2169
Tālr. +371 67500072
E-pasts: info@daw.lv

Informatīvais dienests:  80200937

www.caparol.lv
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