CARAT
SELVRENSENDE MALING
TIL TRÆ

ET HUS MALET
MED CARAT SER
NYMALET UD I LANG TID
Carat selvrensende oliemaling er en unik maling. Malingen
kombinerer oliemalingens pålidelige traditionelle træbeskyttelse med moderne banebrydende teknologi.
Carat holder rent. Carat har en unik overflade, der effektivt afviser snavs
og forurening. Overfladens struktur betyder desuden, at evt. tilbageværende snavs let skylles væk, når det regner, samt at overfladen tørrer hurtigt.
En ren og tør overflade minimerer effektivt risikoen for, at alger og mug
sætter sig fast.
Carat beskytter og dækker. Carat har et højere tørstof end andre former
for maling. Det høje tørstof giver suveræn dækkeevne. Malingen indeholder desuden olie, der trænger ind og beskytter træet bedre end almindelig
grundmaling. Det er derfor ikke nødvendigt med separat grundmaling. To
strygninger med Carat er tilstrækkeligt på en overflade af træ.
Carat er hurtig. Akrylatet i Carat gør, at glans og farve holder væsentligt
længere end ved traditionel oliemaling og bevirker at malingen tørrer hurtigt. Den er støvtør efter bare 2 timer og overmalingsbar efter 10 timer.

CARAT SELVRENSENDE OLIEMALING
CARAT oliemaling giver en unik, selvrensende og beskyttet overflade og
er et sikkert valg til behandling af træhuse. Malingen er fri for opløsningsmidler og kan males på facader, der tidligere er blevet malet med såvel
alkydoliemaling som akrylmaling.
Ved maling på nyt træ er det ikke nødvendigt med grundmaling. To strygninger er tilstrækkeligt på nyt træ! Anvend Caparol Grundolie LF på sammenføjninger, endestykker og sprækker.
CARAT oliemaling kan, ligesom de fleste af Caparols malinger, blandes
i tusindvis af farver.
Mal med pensel, rulle eller sprøjte.

OVERFLADE DER
FORBLIVER REN
Partiklerne i malingen afviser aktivt snavs
og forurening.

SÅDAN FUNGERER CAPAROL CLEAN CONCEPT

Regn renser og overfladen tørrer hurtigt.

Maling med Caparol Clean Concept indeholder mineralske partikler
i mikroskopisk størrelse, der aktivt afviser snavs og forurening.
Kun en minimal mængde af snavs sætter sig fast, og malingen beholder sine egenskaber i lang tid.
Den unikke overfladestruktur gør, at regn effektivt væder hele overfladen og skyller tilbageværende snavs væk. Det tynde vandlag tørrer
hurtigt, når regnen hører op. Dette mindsker i markant grad risikoen for
vækst af alger og mug.

CAPAROLS UNIKKE 3-TRINS BESKYTTELSE MOD VÆKST AF ALGER OG MUG
CARAT indeholder en unik udvidet beskyttelse mod vækst af alger og mug. Sammenlignet med almindelig maling indebærer 3-trins metoden, at risikoen for vækst i markant grad mindskes over længere tid.
3-trins beskyttelsen er baseret på 3 forskellige alge- og mughæmmende stoffer. Det første begynder at virke samme dag
som du maler, og det beskytter overfladen i de første år. Trin 2 svarer til den beskyttelse som findes i almindelig maling
af god kvalitet. Det bliver aktivt inden for et år efter at malingen er påført og giver beskyttelse i et antal år med aftagende
effekt. Trin 3 har en forsinket effekt. Den sætter ind og forstærkes, når trin 2 begynder at afmattes og forlænger den
beskyttende effekt på markant vis.
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LANGTIDSEFFEKT

Caparol er Europas største varemærke inden for kvalitetsmaling og produkterne
bliver forhandlet i mere end 30 lande. I Skandinavien ligger hovedkontoret og produktionen
i Göteborg og varemærket er et af de hurtigst voksende inden for maling i Europa.
Beck & Jørgensen og Caparol er begge familieejede virksomheder med over 100 års traditionsrig historie.
Begge virksomheder bygger på de samme visioner, om at være troværdige og langsigtede leverandører
af teknologisk førende produkter med en meget stærk miljøprofil.
Med samarbejdet udvides Beck & Jørgensens stærke produktsortiment med Europas førende produkter inden
for facademaling samt unikke, selvrensende produkter til maling af udendørs træværk.
Beck & Jørgensen har eneforhandling af Caparols produkter i Danmark og produkterne
kan kun købes gennem Beck & Jørgensens kundecentre.

For yderligere information om Caparol - www.caparol.se
For yderligere information om produkterne og udsalgssteder i Danmark - www.bj.dk
Art nr/25 pack: 911700

