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Het Nespri-TEC-systeem

wat onderscheidt de nespri-tec applicatie-
techniek van de bestaande spuittechnieken?

Nespri-TEC is een systeem waarmee verf getranspor-
teerd wordt naar het muuroppervlak.
Een gemodificeerde airless-pomp voert de verf door een 
speciale slang waarin een (digitaal aangestuurd) verwar-
mingselement zorgt voor een constante verwerkings-
temperatuur van 40 °C. De verf wordt in het spuitpistool 
door een speciaal ontwikkelde Twin-nozzle verneveld.

Nadat de verf op het muuroppervlak is aangebracht 
dient er nagerold te worden om een strak eindresultaat 
te bewerkstelligen.
Doordat de muurverf gelijkmatiger en in een voldoende 
laagdikte kan worden aangebracht met het Nespri-TEC-
spuitsysteem wordt een betere bescherming van de on-
dergrond verkregen. 

 

het succes achter nespri-tec

Naast de bestaande, speciaal aangepaste, airless-pom-
pen is er met de komst van de nieuwe watergedragen 
lakken ook een uitbreiding van de apparatuur tot stand 
gekomen. Door het aanpassen van de Nespri-TEC air-
less-apparatuur met de Caparol Aircoat Kit (Compres-
sor, bovenbeker, spuitpistool en tips) bent u in de ge-
legenheid om alle voorkomende onderdelen aan een 
project te behandelen en alle voordelen te benutten die 
Caparol u biedt.

De voordelen voor u nog even op een rij:
- Hoog rendement
- Hoge laagdikte in één arbeidsgang
- Geringe afscherming (5 cm tape is voldoende)
- Minder belasting voor de verwerkers
- Bij grootverpakking minder afval af te voeren

Caparol heeft ook het productassortiment uitgebreid 
met een aantal producten afgestemd op de ondergrond.
Zo hebben we de beschikking over een nieuw product 
voor betonnen onderdelen waarbij de bescherming te-
gen invloeden van het milieu het hoge niveau heeft wat u 
gewend bent van onze producten.
Ook voor de bescherming en verfraaiing van gevels be-
staande uit damwand- gevelbeplating heeft Caparol een 
uitstekend product op de markt gebracht.

Kort samengevat is de combinatie van het Nespri-TEC 
systeem en de speciale Caparol producten het grote 
succes achter dit thema. 
Het bewijs is in de loop der jaren al geleverd door de vele 
schildersbedrijven die u zijn voorgegaan en al vele malen 
het gemak hebben ervaren van dit fraaie systeem.

DE UNIEKE NESPRI-TEC TECHNOLOGIE BREIDT ZICH VERDER UIT Het Nespri-TEC systeem
De unieke technologie voor overspray-vrij spuiten

Het in 2004 ontwikkelde Nespri-TEC systeem heeft zich in 
al die jaren bewezen en een belangrijke plaats verworven 
in de Nederlandse en Belgische schildersbranche. Veel 
bedrijven hebben dit speciale systeem aangeschaft en 
hebben sindsdien met behulp van de speciale Caparol 
producten vele projecten verfraaid.
Niet alleen het rendement werd positief beïnvloed maar 
ook op het gebied van Arbo heeft het Nespri-TEC 
systeem het gemak voor de verwerker aangetoond.
Door gebruik van grootverpakking wordt de afvalstroom 

van lege verfemmers sterk gereduceerd waardoor het 
milieu minder wordt belast. 
In 2009 is het productassortiment van Caparol 
uitgebreid met watergedragen producten voor het 
behandelen van diverse houten en metalen onderdelen 
zoals kozijnen, ramen, deuren en allerlei betimmeringen. 
Deze producten laten zich uitstekend verwerken met 
het Nespri-TEC systeem.
Deze vernieuwde Nespri-TEC brochure geeft u een 
overzicht van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. 

TEC H N OLOGY
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Nespri-TEC buiten

AmphiSilan Primer
Met water te verdunnen voorstrijkmiddel als hechtbrug op 
gladde ondergronden en vaste, oude kunstharssierpleisters.
Kan afgewerkt worden met Amphisilan Nespri-TEC.
Verpakking: 10, 15 en 25 ltr.

AmphiSilan Nespri-TEC en ThermoSan Nespri-TEC
Muurverven op basis van siliconenhars. Beide producten met Nano-
kwartsdeeltjes zijn speciaal ontwikkeld om buitengevelisolatiesyste-
men die intact zijn te schilderen. Door de Nanokwartsdeeltjes wordt 
een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd die 
vervuiling sterk vermindert. Gevels blijven daardoor langer schoon.
Verpakking: 12,5 en 25 ltr.

Muresko Nespri-TEC
Een muurverf met een mineraal karakter. Voor een hoogwaardige 
bescherming van gevels, zowel op gladde als gestructureerde opper-
vlakken. Door gebruik van Muresko Nespri-TEC wordt een optimale 
bescherming tegen vocht en CO2 verkregen. 
Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
Verpakking: 12,5 en 25 ltr.

Nespri-Reinacrylaat
Hoogwaardige, matte en 100% zuivere acrylaat muurverf, voor de 
bescherming van betonnen ondergronden. Beschermt de ondergrond 
tegen het indringen van schadelijke gassen zoals CO2. Het product is 
alkalivast, bijzonder buitenduurzaam en vergeelt niet.
Verpakking: 15 en 25 ltr.

nespri-tec buiten

Met het Nespri-TEC systeem worden de speciaal ontwikkelde Caparol producten 

snel en overspray-vrij aangebracht op een diversiteit aan geveloppervlakken. 

De meeste Caparol producten voldeden al aan het Clean-Concept waarbij gevels 

langer schoon blijven. Recent zijn een aantal producten verder ontwikkeld volgens de 

nieuwe Nano-Quartz-Matrix technologie. Hierdoor zijn de eigenschappen voor o.a. 

minder vuilaanhechting nog verder verbeterd.  

Het Nespri-TEC systeem
De unieke technologie voor overspray-vrij spuiten
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Nespri-TEC binnen

nespri-tec binnen

Snel en efficiënt afwerken van wanden en plafonds zonder spuitnevel.

De voordelen van de Nespri-technologie kunnen ook binnen worden benut 

met de nieuw ontwikkelde NesprayDeco machine van Wagner samen met 

een aantal speciale muurverven van Caparol.

Het Nespri-TEC systeem
De unieke technologie voor overspray-vrij spuiten

Nespri Silan
Binnenmuurverf op basis van siliconenharsemulsie met een lange 
“open tijd”. Bijzonder goed geschikt op spack en oppervlakken met 
een ongunstige lichtinval (strijklicht). 
Verpakking: 12,5 en 25 ltr.

AirTex Satin (nevelarm)
Hoogwaardige latexmuurverf die nevelarm (dus niet geheel nevelvrij) 
perfect met het Nespri-TEC-spuitsysteem is te verwerken. Geeft een 
hoogwaardige, zeer goed te reinigen verflaag en is daardoor bijzonder 
goed geschikt als afwerking op o.a. glavezelweefsel en oppervlakken 
die zwaar worden belast.
Verpakking: 15 en 25 ltr.

Nespri TeXX
Een goed dekkende, matte, no nonsense binnenmuurverf voor het 
rationeel behandelen van wanden en plafonds.
Het product heeft een goede vulling en goed geschikt voor de grotere 
projecten.
Verpakking: 12,5 en 25 ltr.

Disbon 400 (nevelarm)
Sterke, zijdematte kunsthars dispersie voor zwaar belaste 
ondergronden.
Door zijn goede hechtende eigenschappen ook geschikt voor beton, 
diverse metalen ondergronden en damwandgevelbeplating.
Verpakking: 12,5 ltr.
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Capacryl Spray-TEC

capacryl spray-tec

De voordelen van de Nespri-technologie zijn verder uitgebreid en kunnen nu ook 

worden benut in de ontwikkeling van onze nieuwe watergedragen lakverven.

Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige kras- en stootvaste polyurethaan-

acrylaatlak voor binnen en buiten. Het product is speciaal ontwikkeld voor 

applicatie met airless, aircoat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur. 

Capacryl Spray-TEC Primer (nevelarm)
Goed vullende speciale grondverf voor verwerking met (verwarmde) 
airless-spuitapparatuur.
Op basis van een waterverdunbare polyurethaan-acrylaat combinatie. 
Geschikt voor hout en voorbewerkt metaal. Binnen en buiten 
toepasbaar. 
Glansgraad: Satin en Semigloss
Verpakking: 5 ltr.

Capacryl Spray-TEC (nevelarm)
Hoogwaardige kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor bin-
nen en buiten.
Eenvoudig te verspuiten met (verwarmde) airless-spuitapparatuur. 
Sneldrogend en een hoog laagdikte bereik. Ook dit product is ontwik-
keld volgens ADS (Anti Dirt System) en daardoor vrijwel ongevoelig voor 
handvetten en vuil.  
Nu ook leverbaar in de kleur zilver (ca. Ral 9006)
Verpakking:  2,5 en 5 ltr.
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verpakkingen

Naast de standaard verpakkingen van 15 en 25 liter Is het, 

op aanvraag, ook mogelijk om de Nespri-TEC producten 

te bestellen in groot verpakking.

220 ltr.

120 ltr.

25 ltr.

15 ltr.

SPUITTIPONDERGROND

d AmphiSilan Nespri-TEC : ThermoSan Nespri-TEC
e Muresko Nespri-TEC
f AirTex Satin
g Nespri-Reinacrylaat

a Nespri®TeXX 
b Nespri®Silan 
c AmphiSilan Primer

Het gebruik van Nespri-producten

PRODUCT BIJZONDERHEDENONDERGROND

Spackplafonds/wanden
onbehandeld
behandeld

Gladde wanden binnen
voorbehandelde scan
zuigende wanden

Schoonmetselwerk binnen
onbehandeld
behandeld

Schoonmetselwerk buiten 
onbehandeld
behandeld

Buitengevelisolatie systemen 
onbehandeld
behandeld

215 / 317
213 / 316 of 317

213 / 316
213 / 316 of 317

215 / 317 of 319
215 / 316 of 317

215 / 317 of 319
215 / 317 of 319

215 / 316 / 317 / 319
215 / 316 / 317 / 319

c plus d
d / e

2 laagssysteem

2 laagssysteem

2 laagssysteem

licht voorspuiten

licht voorspuiten

c plus d / e / g
d / e / g

a / b / f / g
a / b / f / g

a / b / f / g
a / b / f / g

b
a / b

Het gebruik van Capacryl Spray-TEC Primer/Semigloss/Satin/Zilver

Airless met FineFinish-tip /
Nespri onverwarmd met FineFinish-tip 
nozzle
druk
filter

Airmix/Aircoat
nozzle
druk
luchtdruk
filter

Graco Finish Pro 395
nozzle
druk
luchtdruk
filter

AAM 41
60 bar
2,0 bar
rood

0,0011*
ca. 90 bar
2,0 bar
rood

0,0010*
ca. 90 bar
rood

Airless
nozzle
druk
filter

0,008 - 0,011*
180 - 220 bar
rood

Nespri-TEC (verwarmd 40°C) met lucht
nozzle
druk
luchtdruk
filter

0,008 - 0,011*
40 - 60 bar
2,0 bar
rood

Nespri-TEC : Tempspray (verwarmd 40°C)
nozzle
druk
filter

0,008 - 0,011*
50 - 70 bar
rood

Let op: wij adviseren deze producten te verspuiten met een lakfilter
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