Capatect Minera-Line
Sistemul termoizolant cu componente minerale

Cum îmbunătăţeşti ambianţa căminului tău?
Utilizând un termosistem performant ce îþi oferă:
- confort termic în interiorul locuinþei

- o creştere a valorii clădirii tale

- economie la costurile pentru încălzire

- rezistenþă sporită la intemperi i

Sistemul Minera-Line:
Utilizează plăci rigide din vată bazaltică
Este prietenos cu mediul şi cu sănătatea
Este neinflamabil
Reduce nivelul de zgomot în locuinþă
Asigură o izolaþie termică performantă
Are o permeabilitate ridicată la vaporii
de apă
Informaţii suplimentare despre sisteme de termoizolaþie: www.caparol.ro
Inovativ de la 1895

Sistemul MINERA-LINE este un sistem termoizolant care utilizează ca material izolator plăci rigide din vată bazaltică.
Pe lângă o izolație termică performantă, Minera-Line oferă și izolație fonică, o protecție naturală împotriva algelor,
ciupercilor și a mucegaiului, o clasă de rezistență la foc A (neinflamabil), satisfăcând astfel și cele mai riguroase cerințe.

Avantajele sistemului Capatect Minera-Line:
Protecþie împotriva focului.

Izolaþie termică performantă.

Știați că vata bazaltică se obține din rocă vulcanică
topită la 1500oC? Fibrele de rocă sunt tasate, tratate și
prelucrate, formând astfel plăci rigide din vată. Plăcile din
vată bazaltică sunt neinflamabile, fapt care le încadrează
în clasa A de reacție la foc, oferind atât o barieră sigură
împotriva focului, cât și o izolație robustă și durabilă.

Datorită coeficientului de transfer termic performant al
plăcilor din vată bazaltică - 0,036 W/mK, confortul termic
din interiorul locuinței este asigurat atât în anotimpul rece,
cât și pe timpului verii.

Ecologic.
Componentele sistemului Minera-Line sunt produse
minerale. Asta înseamnă că nu dăunează sănătății,
mediului înconjurător și asigură o protecție naturală
împotriva algelor și ciupercilor.

Reduce zgomotul din exterior.
Orice familie trebuie să beneficieze de liniște și relaxare în
cadrul locuinței. Toți ne dorim un cămin protejat. Nivelul
de zgomot ridicat al unei șosele aglomerate poate răpi
acest confort. Minera-Line reduce nivelul de zgomot din
exterior la minim.

Difuzie ridicată.
Atunci când fațada casei se umezește în timpul unei
ploi, timpul de uscare este esențial. Difuzia extremă a
sistemului, permite peretelui să respire, eliminând complet
vaporii de apă în doar câteva ore. O fațadă uscată este
rezistentă și durabilă.

Componentele Minera-Line:
• accesorii:
• adeziv de lipire:
• plăci termoizolante:
• fixare mecanică:

Capatect Sockelschiene, Montage-Set
Capatect Kleber 181
Vată bazaltică
Ejot STRU 2G + VT 2G + capac vată sau
Ejot STR U 2G + STR Tool + capac vată

• masă de armare:
• plasă de armare:
• grund vopsea:
• tencuială decorativă:

Capatect Klebespachtel 186M
Capatect Glasgewebe Standard
Caparol Putzgrund
Silikat Fassadenputz K sau R
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Informații suplimentare, fișele tehnice ale produselor și tehnologia de montaj sunt disponibile pe site-ul www.caparol.ro

Informaţii suplimentare despre sisteme de termoizolaþie: www.caparol.ro

