
Perfektní interiér
díky dokonalým stěnám

Komplexní systém Caparol 4+1

Prožijte kvalitu.



Dokonalý konečný výsledek vyžaduje 
spolehlivý základ, který vám zaručí 
systémové řešení Caparol 4+1 pro 
dokonalou stěnu.

Ideální skladba pro dokonalé interiéry
Společnost Caparol vyvinula první, optimálně sladěné systémové řešení 
pro tento účel – Caparol 4+1 pro dokonalou stěnu. Čtyři komponenty 
systému zajišťují naprosto hladký povrch bez rizika prasklin a poškození 
po velmi dlouhou dobu. Jako finální povrchovou úpravu systém nabízí čtyři 
interiérové barvy, které splňují širokou škálu požadavků. Nabízí řešení pro 
místnosti se silně namáhanými stěnami, pro intenzivní nebo velmi tmavé 
barevné tóny, pro místnosti s nepříznivými světelnými podmínkami nebo 
také pro místnosti s požadavky na optimální klima. Systém Caparol 4+1 
pro dokonalou stěnu vám zaručuje, že stěny budou dokonale rovné 
a hladké, zcela bez defektů, v perfektním odstínu, odolné, čistitelné, 
omyvatelné a jako nové po dlouhou dobu.

+
Čtyři varianty finálního nátěru pro vysoce kvalitní 
povrchovou úpravu
Stejně jako čtyři základní komponenty jsou k dispozici i čtyři varianty 
finálního nátěru. Zajišťují vysoce kvalitní povrchovou úpravu a splňují 
nejrůznější požadavky. Ať už jsou to intenzivní barvy, dokonale jednotný 
povrch, snadná omyvatelnost nebo vhodnost pro alergiky.

Akkordspachtel SF plus
Pastovitý disperzní tmel s velmi nízkou 
hmotností a výjimečnou zpracovatelností 
pro použití v interiéru.

CapaSol RapidGrund
Speciální transparentní základní nátěr, jeho 
gelová (tixotropní) konzistence umožňuje 
snadnou aplikaci válečkem bez odstříkávání 
a stékání materiálu. 

CapaColl GK
Disperzní lepidlo zejména pro technické 
netkané textilie a lehké skleněné tkaniny 
s dobrou počáteční lepivostí, které vydrží 
otevřené po dlouhou dobu.

Capaver AkkordVlies Z150 S
Hladká, předem napigmentovaná 
celulózově-polyesterová netkaná textilie, 
s připravenou první pigmentovanou vrstvou 
základního nátěru, která přispívá ke snadnější 
aplikaci barvy.

Akkordspachtel SF plus
tmel

CapaSol RapidGrund
penetrace

CapaColl GK
lepidlo

Capaver AkkordVlies Z150 S
tapeta



Elektrosmog, Luftverschmutzung – in unserer Welt wirkt genügend 

negativ auf uns. Caparol Indeko-plus garantiert nicht nur ein 

perfektes Anstrichergebnis, sondern auch ein schadstofffreies 

Raumklima. Ob anderes den perfekten Anblick stören darf, ist dann 

Ihre Sache. 

Mit Indeko-plus bietet Caparol eine neue Generation im Bereich der 

Innendispersionen. Unsere konservierungsmittelfreie Premium-Farbe, 

die für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche konzipiert wurde, 

brilliert durch ihre doppelte Deckkraft, ist extrem leicht zu verarbeiten 

und besonders wirtschaftlich. Durch diese Produkteigenschaften bildet 

Indeko-plus einen perfekten Abschluss des Innenwandsystems 4+1.

Optimale Verarbeitbarkeit
Neben herausragenden Verarbeitungseigenschaften und maximalem 

Deckvermögen besticht Indeko-plus auch in Sachen Umwelt und 

Gesundheit. Dank der E.L.F. plus Bindemitteltechnologie ist unsere 

Innenfarbe nicht nur emissionsminimiert, sondern auch lösemittel-, 

weichmacher- und konservierungsmittelfrei. Das Ergebnis: optimales 

Raumklima, ganz gleich ob im gewerblichen oder im privaten Bereich. 

Sagt auch der TÜV Nord, der Indeko-plus umfangreich geprüft und das 

Siegel „Für Allergiker geeignet“ verliehen hat.

Perfekt im Ergebnis –  
frei von Konservierungsmitteln.
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Innenwandsystem 4+Indeko-plus
• Extrem leicht zu verarbeiten

• Perfekte Oberfläche bereits beim ersten Anstrich

• Für Allergiker geeignet

• Konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
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Systém Caparol 4+Indeko-plus
• Extrémně snadná aplikace
• Perfektní povrch již při prvním nátěru
• Vhodná pro alergiky
• Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel

Perfektní výsledek
– bez konzervačních látek

Smog a znečištěné ovzduší na nás mohou působit negativně, o to více je 
důležité vnitřní klima bez škodlivin. Barva Indeko-plus zaručuje nejen 
zdravý vnitřní prostor, ale také stěny a stropy s perfektním povrchem.

Indeko-plus vnitřní barva

E.L.F. plus
S minimem těkavých látek,

bez rozpouštědel,
změkčovadel a konzervantů

Čistitelnost vysoká

Třída odolnosti proti oděru

(ČSN EN 13 300)
1

Krycí schopnost (třída) 1

Vydatnost 8 m2/l

Spotřeba v jedné vrstvě 0,125 l/m2

Lesk hluboký mat

Propustnost vodních par S
d 

< 0,1 m

VOC max. 1 g/l VOC

Velikost balení 10 l  •  2,5 l



Schwarze Wände schaffen faszinierende Kontraste und sind ein 

echter Hingucker. Caparol PremiumColor garantiert dabei ein 

dauerhaft perfektes Anstrichergebnis. Um die Blumen müssen  

Sie sich weiterhin kümmern.

PremiumColor bildet den perfekten Abschluss des Innenwandsystems 

4+1, denn unsere neuartige Innenfarbe vereint intensive Farbbrillanz 

und hohe Strapazierfähigkeit. Selbst bei kräftigsten Farbtönen sorgt 

die carbonfaserverstärkte Innenfarbe für eine extreme Härte der Ober-

fläche, die somit weitgehend beständig gegen den bisher für matte 

Farben unvermeidlichen Schreibeffekt ist. 

Vielfältige Einsatzbereiche
PremiumColor ist hervorragend einsetzbar in Räumen mit hohem  

Publikumsverkehr. Zudem ist unsere Hochleistungsfarbe besonders 

gut reinigungsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacher- 

frei, sodass sie auch ideal für den Einsatz im Gesundheits- und Pflege-

bereich geeignet ist. 

In Privaträumen überzeugt PremiumColor – wie der Name schon sagt – 

durch intensive Farbbrillanz. So eignet sich PremiumColor perfekt für 

intensive Farbtöne bis hin zu tiefem Schwarz.

Tief dunkles Schwarz –  
perfekt strahlende Farben.

CAP200092_FLY_Innenwandsystem_4+1.indd   4 26.03.20   11:54

Tief dunkles Schwarz –  
perfekt strahlende Farben.

Innenwandsystem 4+PremiumColor
• Intensive Farbbrillanz

• Hervorragend ausbesserungsfähig

• Extrem strapazierfähig: powered by Carbon

• Verringert den Schreibeffekt
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Hluboká temně černá
– dokonale zářivé barvy

Černé stěny vytvářejí fascinující kontrasty a jsou skutečným lákadlem pro 
oči. Ideální pro namáhané prostory s velkou návštěvností: kina, divadla, 
výstavní síně.

PremiumColor vnitřní barva

E.L.F. S minimem těkavých látek, bez 
rozpouštědel a změkčovadel

Čistitelnost velmi vysoká

Třída odolnosti proti oděru

(ČSN EN 13 300)
1

Krycí schopnost (třída) -

Vydatnost 8 m2/l

Spotřeba v jedné vrstvě 0,125 l/m2

Lesk hluboký mat

Propustnost vodních par S
d 

-

VOC max. 1 g/l VOC

Velikost balení 11,75 l  •  2,5 l

Systém Caparol 4+PremiumColor
• Intenzivní barevný tón
• Vynikající vlastnosti při opravách
• Extrémně odolná, vyztužená carbonovými vlákny
• Snižuje psací efekt



Im Kinderzimmer, Flur oder Bad bleiben kleine Verschmutzungen 

an den Wänden nicht aus. Mit Caparol PremiumClean reicht ein 

feuchtes Tuch und die meisten Versehen sind rückstandslos 

wieder weg. Auch, wenn manche Kinderkunst ja manchmal recht 

dekorativ ist.

PremiumClean ist eine neuartige stumpfmatte Innenwandfarbe, die mit 

einer außergewöhnlichen Verschmutzungsunempfindlichkeit und einer 

hohen Reinigungsfähigkeit beeindruckt. Mit unserer Produktinnovation 

können hochwertige matte Oberflächen erzielt werden, ohne Kompro-

misse in Sachen Reinigungsfähigkeit eingehen zu müssen. Premium-

Clean eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Räumen mit 

erhöhten Hygieneanforderungen und in verschmutzungsgefährdeten 

Bereichen.

Hohe Reinigungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit
Das Prinzip der Reinigungsfähigkeit basiert auf einer speziellen Binde-

mittel-Füllstoff-Kombination. Diese verhindert das Anquellen bei Was-

serkontakt und sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 

mechanischer Beanspruchung, wie z. B. Scheuern oder Kratzen. Das 

Ergebnis ist eine hervorragende Reinigungs- und Strapazierfähigkeit 

der Beschichtung – ein perfektes Finish des Innenwandsystems 4+1.

Kinderleicht wieder sauber –  
mit der reinigungsfähigen Wandfarbe.
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Innenwandsystem 4+PremiumClean
• Hoch reinigungsfähige Innenwandfarbe

• Verschmutzungsunempfindlich

• Hohe mechanische Strapazierfähigkeit  

bei einer matten Oberfläche

• Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
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Dlouhodobě krásné stěny bez ušpinění 
– díky snadno čistitelné barvě

V dětském pokoji, na chodbě nebo v koupelně se nelze vyhnout 
viditelnému znečistění na stěnách. S barvou  PremiumClean stačí 
vlhký hadřík a většina z nich beze stopy zmizí.

PremiumClean vnitřní barva

E.L.F. S minimem těkavých látek, bez 
rozpouštědel a změkčovadel

Čistitelnost nejvyšší

Třída odolnosti proti oděru

(ČSN EN 13 300)
1

Krycí schopnost (třída) 2

Vydatnost 7 m2/l

Spotřeba v jedné vrstvě 0,140 l/m2

Lesk hluboký mat

Propustnost vodních par S
d 

-

VOC max. 1 g/l VOC

Velikost balení 12,5 l  •  10 l  •  2,5 l

Systém Caparol 4+PremiumClean
• Skvěle omyvatelná barva na interiérové stěny
• Špína neproniká do barvy
• Vysoká mechanická odolnost s matným povrchem
• Odolná vůči vodným dezinfekčním prostředkům



Elektrosmog, Luftverschmutzung – in unserer Welt wirkt genügend 

negativ auf uns. Caparol Indeko-plus garantiert nicht nur ein 

perfektes Anstrichergebnis, sondern auch ein schadstofffreies 

Raumklima. Ob anderes den perfekten Anblick stören darf, ist dann 

Ihre Sache. 

Mit Indeko-plus bietet Caparol eine neue Generation im Bereich der 

Innendispersionen. Unsere konservierungsmittelfreie Premium-Farbe, 

die für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche konzipiert wurde, 

brilliert durch ihre doppelte Deckkraft, ist extrem leicht zu verarbeiten 

und besonders wirtschaftlich. Durch diese Produkteigenschaften bildet 

Indeko-plus einen perfekten Abschluss des Innenwandsystems 4+1.

Optimale Verarbeitbarkeit
Neben herausragenden Verarbeitungseigenschaften und maximalem 

Deckvermögen besticht Indeko-plus auch in Sachen Umwelt und 

Gesundheit. Dank der E.L.F. plus Bindemitteltechnologie ist unsere 

Innenfarbe nicht nur emissionsminimiert, sondern auch lösemittel-, 

weichmacher- und konservierungsmittelfrei. Das Ergebnis: optimales 

Raumklima, ganz gleich ob im gewerblichen oder im privaten Bereich. 

Sagt auch der TÜV Nord, der Indeko-plus umfangreich geprüft und das 

Siegel „Für Allergiker geeignet“ verliehen hat.

Perfekt im Ergebnis –  
frei von Konservierungsmitteln.
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Innenwandsystem 4+Indeko-plus
• Extrem leicht zu verarbeiten

• Perfekte Oberfläche bereits beim ersten Anstrich

• Für Allergiker geeignet

• Konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
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Systém Caparol 4+Sylitol® Bio Innenfarbe
• Vlhkost v místnosti je regulována a povrch stěn zůstává suchý
• Díky vysoké zásaditosti brání vzniku plísní
• Zcela bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
• Ideální pro alergiky

Suché stěny a vyvážené vnitřní klima
– řešení přímo z přírody

Zejména v místnostech s vysokými požadavky na regulaci vlhkosti jako 
jsou ložnice, koupelny nebo kuchyně oceníte barvu Sylitol Bio Innenfarbe. 
Díky pozitivnímu vlivu na hygienu vnitřního prostředí a šetrnosti 
k životnímu prostředí je ideální pro použití v celém obytném prostoru, 
ale také ve veřejně přístupných budovách.

Sylitol® Bio 
Innenfarbe

vnitřní barva

E.L.F. plus
S minimem těkavých látek, 

bez rozpouštědel, změkčovadel 
a konzervantů

Čistitelnost -

Třída odolnosti proti oděru

(ČSN EN 13 300)
2

Krycí schopnost (třída) 2

Vydatnost 7 m2/l

Spotřeba v jedné vrstvě 0,140 l/m2

Lesk hluboký mat

Propustnost vodních par S
d 

< 0,02 m

VOC max. 1 g/l VOC

Velikost balení 10 l  •  2,5 l



Prožijte kvalitu.

Caparol Czechia s.r.o.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
 
Logistické centrum Kozomín
Kozomín 501
277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 082

info@caparol.cz
 
www.caparol.cz
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Schwarz – vzorník černých odstínů
Vzorník představuje hluboce tmavé i brilantní 
odstíny černé. Kromě toho také antracitové 
odstíny, které odpovídají šedé řadě vzorníku 
3D-System PLUS.

Weiss – vzorník bílých odstínů
Vzorník obsahuje 24 nejčastěji používaných 
bílých odstínů, rozdělených do několika skupin 
pro snadnější výběr správného odstínu.


