Zdravie je to
najcennejšie
čo máme
PremiumCare je matná vysokoúčinná interiérová
farba na báze iontov striebra so špeciálnou
kombináciou spojiva a plniva - určená na steny
vo veľmi frekventovaných priestoroch
a na miestach so zvýšenými hygienickými
požiadavkami.

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27/A
831 04 Bratislava
www.caparol.sk

Caparol - váš silný partner
Značka Caparol je jednou zo značiek skupiny DAW a je
jedničkou na nemeckom trhu pre profesionálov. Už od
roku 1895 spoločnosť DAW vyvíja, vyrába a predáva
inovatívne náterové hmoty pre stavebníctvo.
DAW patrí k najvýznamnejším podnikom vo svojom
odbore, v roku 2020 uplynulo 125 rokov od založenia
spoločnosti. Do dnešeného dňa je spoločnosť rodinným
podnikom, ktorý vedie už piata generácia rodiny
Murjahnovcov.

PremiumCare
Farba s antibakteriálnou
a antivírusovou ochranou

Capacryl PU-Satin
Lak na vodnej báze, vhodný k náterom najrôznejších
podkladov, ako výmaľby vnútorných stien, vrátane vysoko
namáhaných soklov, tvrdých plastov, kovu, skla i výrobkov
z dreva. Je dezinfikovateľný a vhodný pre použitie na detské
hračky.
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DisboPOX W 447
Epoxidový náter do priestorov pre spracovanie potravín,
nemocníc, operačných sál, laboratórií. Ľahko čistiteľný,
nenasiakavý, odolný voči dezinfekčným prostriedkom,
testovaný pre použitie v potravinárskom priemysle
a dekontaminovateľný podľa DIN 25 415.
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Prežite kvalitu.

Otestovaná trojitá
ochrana zaručuje
dostatočnú bezpečnosť
PremiumCare kombinuje tri základné princípy
fungovania: technológiu iontov striebra,
dezinfikovateľnosť a princíp čistiteľnosti –
pre maximálne bezpečie vďaka trojitej ochrane!

• Pre exponované plochy škôl, materských škôl,
gastronomických zariadení, hotelov
i zdravotníckych zariadení
• Antibakteriálny a antivírusový účinok
• Umývateľná, vysoko čistiteľná
• Odoláva vodným dezinfekčným prostriedkom
a čistiacim prostriedkom
• Matný povrch
• Difúzna
• Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Princíp čistiteľnosti

PremiumCare

Biela

áno

Vodou riediteľná

áno

S minimom prchavých látok,
bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

áno

Plniaca schopnosť

veľmi dobrá

Čistiteľnosť

veľmi dobrá

Princíp čistiteľnosti je založený na optimálne
zladenej kombinácii spojiva a plniva. Vysoko
vodeodolné špeciálne spojivo zabraňuje
napučaniu povrchu pri kontakte s vodou.
Špeciálna kombinácia plnív z keramických častíc
zaisťuje tvrdý a zároveň odolný povrch.

Bežná farba

Trieda odolnosti proti
oteru (STN EN 13 300)

1

Krycia schopnosť (trieda)

2

Výdatnosť (m2/liter)

7 m2

Spotreba (m2/liter)

0,14 m2

Lesk

tupo matná

VOC

< 1 g/l VOC

PremiumCare

Tónovateľné technológiou
ColorExpress podľa širokej
škály farebných kolekcií
Veľkosť balenia v litroch
Certifikácia

12,5 l
odolná voči vodou
rozpustným
dezinfekčným a čistiacim
prostriedkom
certifikát antibakteriálnej
a antivírusovej účinnosti

Spotreba
V tabuľke sú uvedené priemerné spotreby. Spotreba
materiálu je závislá na vlastnostiach podkladového
materiálu. Skutočnú spotrebu overte na testovacej ploche.

S bežnou disperznou
farbou nečistoty
presiahnu
do štruktúry náteru a
spoja sa s podkladom.

S farbou PremiumCare
zostane nečistota na
povrchu vďaka optimálnej kombinácii spojiva
a plniva.

