
Rezistent la grindină

Informaţii suplimentare despre termoizolaţia faţadelor: www.caparol.ro

Sistemul de termoizolaţie Carbon - Faţade rezistente la solicitări extreme

Protejarea
faţadelor de 

grindină

TESTAŢI CALITATEA!



Faţade imbatabile – Sistemul termoizolant Carbon pentru faţade
Protejați-vă casa împotriva grindinei printr-un sistem de termoizolație Carbon pentru fațade. Masele de șpaclu din cadrul sistemului de 

termoizolație Carbon oferă o protecție imbatabilă împotriva grindinei sau a altor solicitări mecanice de tip presiune sau lovitură, chiar 

și aplicate într-un strat subțire (4 mm). Rezistența la smulgere a fibrelor de carbon este de 20 de ori mai mare decât în cazul titanului, 

metal ale cărui proprietăţi de rezistență și duritate sunt bine cunoscute. 

Datorită rezistenței sale mecanice deosebit de ridicate, sistemul de termoizolație Carbon stabilește etalonul în clasa sa!

• Rezistent la grindină – cea mai ridicată clasa 
de rezistență la grindină HW5;

• Rezistent și la alte solicitări mecanice extreme;

• Armare cu fibre de carbon brevetată prin 
utilizarea produsului CarbonSpachtel;

• Plăcile de polistiren expandat Dalmatina, oferă 
o performanță de termoizolare cu 15% mai 
mare decât plăcile de polistiren obișnuite;

• Vopsele cu tehnologie NQG (Nano-Quarz-
Gitter) pentru fațade curate și frumoase un 
timp îndelungat;

• Posibilitatea utilizării pe fațade a nuanțelor 
închise cu grad de luminozitate de până la 5 
(negru);

• Calitate de TOP „Made in Germany“.

Informaţii suplimentare despre termoizolaţia faţadelor: www.caparol.ro

Sistemele Carbon fac față inclusiv loviturilor de 
ciocan.

Test de rezistență la impact în laborator: fațada 
Carbon rezistă cu succes la lovituri de grindină.

Sistemele Carbon oferă o protecție sigură împotriva 
grindinei și împotriva solicitărilor mecanice.

Sistemele Carbon: rezistente la solicitări extreme, durată mare de viaţă, siguranţă.

Pe lângă rezistența deosebit de ridicată la solicitări mecanice, prin utilizarea plăcilor termoizolante Dalmatina, sistemele Carbon 

asigură o termoizolare superioară cu 15% față de polistirenul obișnuit și implicit un perete cu o grosime mai redusă. Datorită 

tehnologiei utilizate în cadrul tencuielilor și a vopselelor de fațadă din gama Carbon, se oferă posibilităţi nelimitate de alegere a 

nuanţelor, chiar și a celor întunecate, în condiții de stabilitate ridicată la radiaţiile UV și siguranță la fisuri.

Utilizând produsele extrem de robuste din gama Carbon, veți beneficia de o protecție de lungă durată a fațadei.

Sistemul de termoizolație Carbon:  o nouă generaţie de produse cu caracter inovator, care stabilesc standarde absolut noi în 
ceea ce priveşte aspectul faţadei, rezistenţa la factorii de mediu şi durata de viaţă a acesteia.

#M
85

06
1 

A
P

-P
G

-0
6/

18


