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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it   
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

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

Murisol
Grunt ścienny barwiony na bazie rozpuszczalnika

Murisol W
Grunt ścienny barwiony na bazie wody

Unifix fine o grosso 
Podkład wyrównujący  -Unifix drobny lub gruboziarnisty-

Coprisol
Farba o wysokim kryciu do gipsu, tynków i kar tongipsu

linea  GRIPCAP linea GRIPCAP



Podkład wyrównujący -Unifix drobny lub gruboziarnisty-Grunt ścienny barwiony na bazie rozpuszczalnika

Farba o wysokim kryciu do gipsu, 
tynków i kartongipsu

Grunt ścienny barwiony na bazie wody

Podkład ścienny chropowaty z zawartością rozproszonych żywic i wypełniaczy o różnym stopniu granulowania 

zarówno dla powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych. Odpowiedni zarówno do wyrównywania różnych 

powierzchni, jak i jako podkład łączący pomiędzy powierzchniami ze starymi warstwami farb syntetycznych i 

mineralnymi na bazie krzemianów. 

Baza zagęszczająca na bazie barwnego rozpuszczalnika, ze specjalnymi technologiami, które zapewniają doskonałe 

przywieranie na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. Zapewnia jednorodność 

wchłaniania, a co za tym idzie jednorodne wykończenie i świetne przyleganie kolejnych nałożonych warstw. Dzięki 

zawartej żywicy i szczególnych pigmentów płytkowych pozwala na odprowadzanie pary, trwałość koloru i mniejsze 

zużycie farby w cyklu malowania. Kompatybilny z preparatami  K81 i Fasadecap.

Podkład ścienny do wnętrz, matowy i kryjący o właściwościach izolujących. Zapewnia dobre przywieranie, krycie, 

jednorodność kolejnych nałożonych warstw.

Baza ścienna, z zawartością syntetycznych żywic rozproszonych w wodzie, ze specjalnymi technologiami, które 

zapewniają doskonałe przywieranie na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. 

Zapewnia jednorodność wchłaniania, a co za tym idzie jednorodne wykończenie i świetne przyleganie kolejnych 

nałożonych warstw.  Dzięki zawartej żywicy i szczególnych pigmentów płytkowych pozwala na odprowadzanie 

pary;  trwałość koloru i mniejsze zużycie farby w cyklu malowania. 

Unifix fine o grossoMurisol

CoprisolMurisol W

Szeroka gama podkładów z pigmentem 
przeznaczonych do prac budownictwa 
profesjonalnego. Dzięki użyciu szczególnych 
technologii, zapewniają uzyskanie na różnych 
rodzajach podłoża, maksymalne przywieranie 
kolejnych warstw.

Podkłady do ścian

Kolor: Biały.

Kolor: Biały.Kolor: Biały AC16. 
Gama kolorystyczna może być poszerzona 
o kolejne odcienie wzornika Tucano, Spazio 
100 i Area 115. Kolory powstają za pomocą 
systemu Arreghini Color16.

Kolor: Biały AC16. 
Gama kolorystyczna może być poszerzona 
o kolejne odcienie wzornika Tucano, Spazio 
100 i Area 115. Kolory powstają za pomocą 
systemu Arreghini Color16.

linea GRIPCAP

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

5-8h

5-8h

0-12% 0-12% 0-12% 5h

4-6h 20-30% 20-30% 10-20%30-40% 30-40% 30-40%

8-10 m2/l 3,8-4,2  m2/Kg 10-20% 10-20%

9-11 m2/l8-10 m2/l


