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Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

linea  ECOLORA linea ECOLORA

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. 
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać 
się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it

Absolutecap
Wysokiej jakości farba do wnętrz, zmywalna

Ecocap
Farba zmywalna do wnętrz

Ghiblicap
Farba przepuszczająca powietrze, matowa, do wnętrz

Intensywne barwy, pastelowe przejścia tonalne 
lub delikatne odcienie. Wybór kolorów ścian jest 
decydującym krokiem, by uzyskać pożądany efekt 
w pomieszczeniu. Poprzez przekaz kolorystyczny 
możemy wpłynąć na postrzeganie przestrzeni, 
kreować stany emocjonalne. Dzięki farbom serii 
ECOLORA ściany stają się paletą, którą możemy 
spersonalizować zgodnie z własnym stylem i 
najnowszymi trendami aranżacji wnętrz.
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Farba zmywalna do wnętrz Farba przepuszczająca powietrze, matowa, do wnętrz

Farba odporna na zmywanie, do wnętrz, matowa, antyrefleksyjna. Zapewnia wykończenie zwarte i 

jednorodne nawet na dużych powierzchniach umieszczonych pod światło, pozwalająca na dużą łatwość 

poprawek. Dostępna jest w szerokiej gamie barw pastelowych i średnich odcieni, charakteryzujących się 

wysokim kryciem i bardzo dobrym przyleganiem. Może być stosowana na różnych rodzajach podłoża 

bez konieczności nakładania bazy czy innego podkładu: stara warstwy farby, kartongips, gładź gipsowa, 

tynki o różnym składzie, beton lub eternit, panele z różnego materiału do standów targowych. Zapewnia 

optymalną odporność na zabrudzenia; zmywalna, dzięki czemu łatwo można oczyścić powierzchnię 

wilgotną gąbką. 

Farba przepuszczająca powietrze do wnętrz, która pozwala na uzyskanie matowego i jednorodnego 

wykończenia. Dostępna jest w szerokiej gamie barw pastelowych i średnich odcieni, które pozwalają na 

nadanie szczególnego charakteru pomieszczeń. 

Zapewnia doskonałe właściwości wypełniające i matujące, nawet na dużych powierzchniach wystawionych 

na działanie światła, pozwalająca na wygodne poprawki i zawsze świetne rezultaty. 

Może być nanoszona bezpośrednio na tynki o różnej kompozycji, beton, eternit, kartongips, gładź 

stiukowa i stare warstwy farby, z odpowiednim zastosowaniem specjalnych podkładów, zapewniając w 

ten sposób doskonałe rezultaty również po poprawkach.  Ghiblicap łatwo się nakłada dzięki dobrej 

rozciągliwości i małej tendencji do pryskania.

POKRYCIE NA WSZYSTKICH BARWACH

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

MATOWE WYKOŃCZENIE

PRZEPUSZCZANIE POWIETRZA

DYFUZJA PARY WODNEJ

Ecocap Ghiblicap
Wysokiej jakości farba do wnętrz, zmywalna

Farba antyrefleksyjna, do wnętrz, zmywalna i matowa, która zapewnia perfekcyjne krycie. Dostępna w 

szerokiej gamie barw chromatycznych, idealna do wnętrz domowych i profesjonalnych. Praktyczna, o 

doskonałych właściwościach wypełniających i matujących, nawet na dużych powierzchniach wystawionych 

na działanie światła, pozwalająca na wygodne poprawki i zawsze świetne rezultaty. Może być stosowana 

na różnych rodzajach podłoża bez konieczności nakładania bazy czy innego podkładu: stare warstwy 

farby, kartongips, gładź gipsowa, tynki o różnym składzie, beton lub eternit, panele z różnego materiału do 

standów targowych. Zapewnia maksymalną odporność na zabrudzenia i, nałożenie tylko dwóch warstw 

wałkiem czy pędzlem gwarantuje dobre rezultaty nawet przy zastosowaniu kolorów w tonacji czerwonej 

czy żółtej, znanych od zawsze jako mniej kryjących. 

Kolor: biały.
Gama kolorystyczna może być
poszerzona o kolejne tony danej 
barwy wzornika i systemu barwienia 
Tintoretto. Kolory są stworzone za 
pomocą systemu Arreghini Colors 16. 
Pomiędzy jedną a drugą produkcją 
barwa może wydawać się nieco inna, 
dlatego najlepiej dokończyć prace 
preparatem z jednej produkcji. 
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POKRYCIE NA WSZYSTKICH BARWACH

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

MATOWE WYKOŃCZENIE

Absolutecap

10-12 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

0-10% 5-15% 5-15%

18h 9-11 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

15-30%15-30% 0-10%

18h 8-10 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

25-40%25-40% 0-10%%

18h


