CATALOG DE PRODUSE

În fiecare an, compania DAW BENȚA prezintă prin intermediul
Catalogului de produse, tradiția, experiența și inovațiile
brandului Caparol.
Mai mult ca oricând, catalogul din acest an aduce o experiență
nouă utilizatorilor printr-o prezentare în totalitate diferită,
cu accent pe varietatea gamei de produse dar mai ales pe
beneficiile oferite de acestea.
Pe baza experienței acumulate de echipele de vânzări,
management de produs și marketing, gama de produse este
prezentată alături de informații esențiale și structurate privind
destinația produselor, dar și sfaturi practice de utilizare. În
forma actuală, Catalogul de produse Caparol este un instrument
consistent, util în activitatea profesioniștilor din domeniul
materialelor de finisaj.
Vă invităm să explorați universul produselor Caparol și prin
intermediul acestui catalog.
Remus Aurel Benţa
Director General DAW BENŢA
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 Iată o gamă profesională ce redefinește calitatea. Fie că vorbim de diversitate,
sustenabilitate, varietatea mare de culori sau puterea de inovație, gama vopselelor
de interior stabilește standardul în foarte multe moduri.
 Produse cu grijă și responsabilitate, vopselele de dispersie, vopselele silicatice,
cele pe bază de rășină siliconică, vopselele funcționale sau cele latex - gama
de vopsele Caparol pentru interior - oferă soluția perfectă pentru orice renovare
sau finisare întâlnită în practică.
 Vă invităm cordial să faceți cunoștință în detaliu cu această gamă extraordinară
de vopsele - suntem convinși că merită!

VOPSELE
PENTRU INTERIOR

De o înaltă calitate, cuprinzătoare, durabilă

PRODUSE, PROPRIETĂȚI ȘI AMBALARE
Alb

Posibilă
diluarea
cu apă?

Cu
capacitate
de umplere

Cu
posibilitate
de curățare

Clasa
de lavabilitate

Clasa
de
acoperire

Indeko-plus

da

da

++

+

1

1

PremiumClean

da

da

+

+++

1

2

PremiumColor

–

da

+

++

1

-

CapaSilan

da

da

+

++

1

1

Proiect SuperMatt

da

da

+

++

2

1

EasyMatt

da

da

+

+

2

2

Gipskarton Farbe

da

da

++

+

3

2

CapaMaXX

da

da

++

+

3

2

Premium Weiss

da

da

++

+

3

2

alb antic

da

+++

0

3

2

Capamix CapaTrend

–

da

–

+++

0

4

2

Alb Interior

da

da

–

++

0

5

2

Innenfarbe 100

da

da

–

+++

0

5

2

Latex Gloss 60

da

da

+

+++

1

2

Latex Satin 20

da

da

+

++

1

2

SeidenLatex

da

da

+

++

1 Alb
2 ColorExpress

1

Latex Hygiene

da

da

++

+++

1

2

CapaLatex

da

da

++

++

2

1

Fungitex-W

da

da

++

++

1

2

FungiSTOP-W

da

da

++

0

3

2

Sylitol® Bio-Innenfarbe

da

da

++

0

2

1

Aqua-inn N° 1

da

da

++

+

1

1

IsoDeck

da

da

++

+

2

1

Dupa-inn N°1

da

–

++

+

2

1

Blackboard Paint

–

da

+

+++

1

–

WhiteBoard Paint

–

–

+

+++

1

–

CapaDIN

Începând cu data de 1 noiembrie 2001, DIN EN 13300 este normativul
valabil pentru vopselele de dispersie și toate produsele de finisaj cu
conținut de apă, destinate suprafețelor tavanelor și pereților interiori.
După clasificarea majoră în funcție de destinație și tipul liantului,
celelalte criterii de clasificare sunt lavabilitatea (rezistența la frecare
umedă) gradul de luciu, capacitatea de acoperire (raport de contrast)
și granulația maximă.
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ELF plus /
ELF

–

–

–

–

–

–

–

Lavabilitatea evaluează rezistența vopselei la curățarea (frecare
umedă) repetată. Există 5 clase de lavabilitate, clasa 1 având cea mai
mare rezistență la frecarea umedă.
Când vine vorba de luciu, DIN EN 13300 diferențiază cele patru niveluri
de luciu: lucios, satinat, mat și foarte mat.

DIN EN 13300
Normativul pentru interior

Rentabilitate
(m²/litru)

Consum
(ml/m²)

Grad de luciu

8

125

7

Nuanțabil
în
ColorExpress

Ambalaje standard
în litri

Ambalaje ColorExpress în litri

foarte mat

2,5 / 5 / 12,5

2,5 / 10

140

foarte mat

5 / 12,5

5 / 12,5

8

125

foarte mat

–

1,175 / 2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75

7

140

foarte mat

5 / 12,5

2,5 l / 5 l / 12,5

10

100

foarte mat

15 / 28

–

10

100

foarte mat

2,5 / 9 / 15

2,5 / 10 / 15

9

110

foarte mat

2,5 / 9 / 15

2,5 / 10 / 15

8,5

120

mat

2,5 / 9 / 15

2,5 / 10 / 15

8,5

120

mat

F

2,5 / 9 / 15

–

7

150

foarte mat

F

12,5

–

7

150

mat mătăsos

–

2,5 / 10 / 15

7,5

130

foarte mat

F

2,5 / 9 / 15 / 28

–

7,5

130

foarte mat

F

2,5 / 9 / 15 / 28

–

7

140

lucios

2,5 / 12,5

5 / 12,5

7

140

lucios-mătăsos

12,5

12,5

7

140

lucios-mătăsos

12,5

2,5 / 5 / 10

8

125

mat

5 / 15

5 / 15*

8

125

mat

2,5 / 15

2,5 / 10 / 15

7

140

mat-mătăsos

12,5

12,5*

8

120

mat

2,5 / 9

2,5 / 9*

7

140

foarte mat

5 / 12,5

2,5 / 5 / 7,5 / 12,5

6

150

foarte mat

5 / 12,5

12,5*

8

125

foarte mat

F

12,5

–

5

180

foarte mat

F

5 / 12,5

–

8

125

foarte mat sau satinat

1,25 / 2,5

1,175 / 2,35

5

2 x 100

mat

0,5

–

F

–

În cazul nivelului de luciu „satinat” există două subdiviziuni:
„lucios-mătăsos” și ”mat-mătăsos”.
Sunt definite 4 clase de acoperire (raport de contrast), produsele
din clasa 1 având cea mai bună capacitate de acoperire.
Granulația maximă clasifică produsele de finisare ce conțin
apă astfel: fine, medii, grosiere și foarte grosiere. Produsele de
acoperire/finisare al pereților și tavanelor sunt de regulă „fine”.

Toate colecțiile de culori
Numai nuanțe cu un grad de luminozitate
mai mare de cca. 40
Numai nuanțe cu un grad de luminozitate
mai mare de cca. 70

F

CLASELE
1 ȘI 2
DE LAVABILITATE

CLASA
3
DE LAVABILITATE

CLASELE
4 ȘI 5
DE LAVABILITATE

VOPSELE LATEX

VOPSELE
CU PROTECȚIE
LA MUCEGAI
VOPSEA
MINERALĂ

VOPSELE
DE IZOLARE

VOPSELE
SPECIALE

Numai pigmentare minerală cu un grad de luminozitate
mai mare de cca. 70
Numai nuanțe un grad de luminozitate mai mic
de cca. 30
Numai nuanțare în fabrică – este necesară o
comandă specială și aprobare
Nuanțare pe produsul alb
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SIGLE ȘI PICTOGRAME
Să cunoaștem distincțiile produselor dintr-o singură privire

nature plus: sigla
de mediu care certifică
produsul de construcții
ca fiind sănătos și durabil

Standard E.L.F.:
Cu emisii reduse, fără
solvenți și fără plastifianți
– produse ecologice,
sănătoase pentru
aplicator și beneficiar

Produs cu protecție
împotriva atacului
mucegaiului

Un plus pentru climatul
sănătos de locuit: Siglă
TÜV Nord „Für Allergiker
geeignet“ - Potrivit pentru
persoanele alergice

Tixotrop:
Aplicare ușoară și curată

Recomandat de:
Asociația germană de
susținere a persoanelor
cu alergii și boli de piele

Produs întărit cu fibre
de carbon

12

•

ilia ta •
fam
П

Pentru un mediu sănătos
de locuit

семейство
ето
ш

Tehnologia de nuanțare
ColorExpress: produsul
poate fi nuanțat
computerizat într-o
varietate foarte bogată de
culori

u

рото за в
а
доб
о-

Siglă TÜV NORD
„Schadstoffgeprüft” –
vopsele de dispersie fără
substanțe dăunătoare
conform schemei AgBB

i bine pen
Ma
tr

E.L.F. plus:
Cu emisii reduse, fără
solvenți, fără pastifianți și
fără conservanți un climat sănătos
de locuit, chiar și pentru
persoanele cu alergii

Produs din gama Easy:
caracteristice deosebite
privind aplicabilitatea,
rezultate estetice
deosebite cu minim de
efort și în cel mai scurt
timp posibil

CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: 310

Indeko-plus

AMBALAJ
Standard:
12,5L

Noua clasă a calităţii,
cu economicitate şi
productivitate maximă

5L

2,5L

100 m2/strat 40m2/strat 20 m2/strat

ColorExpress:
10L

Pentru zugrăveli de cea mai înaltă calitate ale pereților și
tavanelor. Aplicare perfectă, rezultate excelente, soluție optimă
pentru alergici.
• Fără conservanți
• Cu dublă putere de acoperire
• Cu un grad de alb foarte ridicat
• Se obțin suprafețe foarte fine
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

RANDAMENT

1m2

cu aprox. 125 ml/strat
2,5L

80 m2/strat 20 m2/strat

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1 3

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,4 g/cm3

FĂRĂ CONSERVANȚI
biocidelor adăugate voluntar), păstrându-și totodată
performanța în capacitatea de acoperire și ușurința
aplicării. Această vopsea este fără conservanți, lucru
evidențiat pe etichetă prin sigla E.L.F. Plus și prin
urmare, este destinată în special pentru persoanele
alergice, cu anumite sensibilități sau pur și simplu
persoanelor care doresc un spațiu de locuit perfect
sănătos.

CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)

Conservanții (numiți și produse biocide) protejează
vopselele de atacurile microbiene / fungice în timpul
depozitării și după aplicare. Acești conservanți pot
declanșa sensibilități ale pielii unor persoane (roșeață,
eczeme etc.) în contact cu vopseaua sau prin simpla
inhalare. Laboratoarele de cercetare și dezvoltare
ale grupului DAW au dezvoltat Indeko-plus, o vopsea
capabilă să se protejeze în mod natural (fără acțiunea

Indeko-plus

Vopsea premium fără conservanți
13

CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

FT: 1278

Standard & ColorExpress:

PremiumClean

Ideală pentru zonele supuse la solicitări mecanice crescute și
suprafețele ce trebuie curățate ocazional.
• Foarte rezistentă la murdărire
• Rezistentă la dezinfectanții și la detergenții casnici pe bază de apă
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

5L

100 m2/strat 40 m2/strat

cu aprox. 125 ml/strat

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1 2

FT: 382

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,34 g/cm3

ColorExpress:

PremiumColor
Vopsea premium din clasa
de top a calităţii, cu un aspect
deosebit al culorilor şi o înaltă
durabilitate

Destinată zugrăvelilor în nuanţe intense a suprafețelor
interioare (pereţi şi tavane) care sunt supuse unor solicitări
mecanice intense.
• Reduce așa-numitul „efect de scriere”
• Foarte robustă
• Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300

1m2

12,5L

Vopsea pentru interior foarte
rezistentă la curățare, destinată
suprafețelor intens solicitate

RANDAMENT

11,75L

7,05L

100 m2/strat

60 m2/strat

4,7L

2,35L

40 m2/strat

20 m2/strat

1,175L
10 m2/strat

SCULE

1m2

cu aprox.
125 ml/strat

CULOARE
ColorExpress

BAZĂ: 3

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,1 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Gama Premium este destinată clienților care iubesc
perfecțiunea. Din păcate perfecțiunea este afectată de
trecerea timpului. Nu și la Caparol!
Marea majoritate a vopselelor tind ca în timp, datorită
utilizării, să se murdărească iar uzura mecanică să
„rănească obrazul” locuinței noastre.
De aceea, Caparol a dezvoltat produsul PremiumClean,
vopsea specială mată care rezistă la pătare iar murdăria
comună - caracteristică pereților locuințelor - este ușor
de curățat, rezistând la dezinfectanții și detergenții casnici
pe bază de apă.
PremiumColor oferă ceva în plus: datorită rețetei
speciale întărite cu fibre de carbon, pe suprafață nu
apar zgârieturi și urme de frecare, caracteristice
tuturor vopselelor mate nuanțate intens și supuse
acțiunii mecanice – spunem adio așa-numitul efect
de scriere/ efect de catifea.
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DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: 358

AMBALAJ
Standard:

CapaSilan

12,5L

Vopsea pe bază de răşină
siliconică - soluție a problemei
prezente pe pereţii şi tavanele
iluminate tangențial

5L

90 m2/strat 36 m2/strat

1m2

ColorExpress:

cu aprox. 140 ml/strat
12,5L

Proprietăţile ei speciale şi timpul de aplicare îndelungat permit
obținerea unor rezultate excelente chiar și în condiții improprii
de luminozitate.
• Cu o înaltă capacitate de acoperire
• Destinată în special suprafețelor cu lumină tangențială
• Rezultate excelente printr-o aplicare facilă
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

RANDAMENT

5L

2,5L

90 m2/strat 36 m2/strat 18 m2/strat

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,45 g/cm3

Soluții pentru lumina tangențială
Arhitectura modernă își propune obținerea de suprafețe cât
mai netede, cu deschideri mari, pentru utilizarea la maxim a
luminii naturale, care să impresioneze prin perfecțiunea liniilor
drepte și să surprindă prin funcționalitate. Tocmai în astfel de
tendințe arhitecturale întâlnim tot mai des lumina tangențială.
Dar, ce este lumina tangențială? Este acea lumină care „cade”
razant pe perete și scoate în evidență prin umbrele create
orice imperfecțiune din pregătirea stratului suport sau din
aplicarea vopselei: urme rămase de la gletuire, mici goluri
sau ne-planeități a suprafeței, urme de rolă etc. E destul de
dificil a se obține suprafețe perfecte într-o astfel de iluminare,

mai ales dacă pereții și tavanele sunt de mari dimensiuni.
Vopseaua siliconică de interior CapaSilan este ideală pentru
astfel de suprafețe datorită timpului de prelucrare prelungit
obținându-se rezultate de înaltă ținută, ce nu se pot obține cu
alte vopsele. Să nu uităm că, adițional acestei vopsele de înaltă
clasă, rămân la fel de importante amorsarea corespunzătoare
a stratului suport, folosirea unui număr suficient de muncitori
pentru ca aplicarea să se efectueze în timp util, uneltele să fie
noi și dedicate unei astfel de situații – recomandăm aplicarea
prin pulverizare sau folosirea rolei Caparol FeinRoller, rolă cu
margini rotunjite, cu fire medii ca înălțime și dense.

Proiect SuperMatt
Vopsea profesională adaptată
suprafețelor interioare de mari
dimensiuni

28L

15L

1m2

280 m2/strat

150 m2/strat

cu aprox. 100 ml/strat

SCULE

Vopsea lavabilă mată de interior, de un alb imaculat, ce se aplică
foarte ușor atât cu pensula și rola cât și cu aparate de pulverizare
Airless. Suprafețele obținute sunt foarte mate, omogene ca aspect și
structură, fără urme rolă.
• Super albă, super mată
• Cu emisii minimizate
• Foarte ușor de aplicat
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300

CULOARE

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,56 g/cm3

FT: R34

EasyMatt
Vopseaua aplicatorului
profesionist – acoperire
și prelucrabilitate excelentă

Standard:
15L

9L

150 m2/
strat

90 m2/
strat

ColorExpress:
2,5L
25 m2/
strat

15L

10L

150 m2/
strat

100 m2/
strat

RANDAMENT

Datorită rețetei speciale, este ideală pentru proiectele de mari
suprafețe reducând urme de rolă chiar și în încăperile cu
condiții improprii de luminozitate
• Prelucrabilitate excelentă
• Foarte versatilă ca domeniu de utilizare
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

2,5L
25 m2/
strat

SCULE

1m2

cu aprox. 100 ml/strat

BAZĂ: 1

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

Alb +
ColorExpress

FOARTE MAT

1,33 g/cm3
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CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)

FT: R92

CLASA 3 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA ȘTERGERE UMEDĂ)
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: R33

Gipskarton Farbe

AMBALAJ
Standard:
15L

Vopsea 2 în 1 - perfectă
pentru suprafețele absorbante

RANDAMENT

9L

2,5L

140 m2/strat 80 m2/strat 23 m2/strat

ColorExpress:

1m2

cu aprox. 110 ml/strat
15L

Vopsea lavabilă ideală pentru finisarea suprafețelor absorbante
cum sunt de ex. plăcile de gips-carton sau suprafețele cu glet
de ipsos. O grunduire prealabilă a acestor suprafețe nu este
necesară, rezultând economie de timp și materiale.
• Aplicare directă datorită grundului integrat
• Fast Dry Technology – poate fi aplicat un nou strat după doar
45 de minute
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300
CapaMaXX

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1

FT: R91

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,44 g/cm3

Standard:
15L

9L

2,5L

125 m /strat 75 m /strat 21 m2/strat
2

2

ColorExpress:

1m2

cu aprox. 120 ml/strat
15L

10L

2,5L

•

u

ilia ta •
fam
П

SCULE

CULOARE

семейство
ето
ш

i bine pen
Ma
tr

125 m2/strat 85 m2/strat 21 m2/strat
рото за в
а
доб
о-

• ELF - fără solvenţi, cu emisii reduse
• Pentru un mediu sănătos de locuit
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

2,5L

140 m2/strat 90 m2/strat 23 m2/strat

Vopsea lavabilă cu beneficii
maXXime. Ideală pentru
obținerea unor vopsitorii
reprezentative în locuințe
private și birouri

CapaMaxx este o vopsea de top cu putere mare de acoperire,
de un alb strălucitor, pentru zugrăveli interioare mate de înaltă
calitate ale pereților și tavanelor. Randament și rezultate
excelente.

10L

BAZĂ:
1 2 3

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,45 g/cm3

STANDARDUL E.L.F.
În 1985 Caparol lansa prima vopsea
E.L.F. din lume, vopsea cu emisii reduse,
fără solvenți și fără plastifianți.
Vopselele E.L.F. sunt vopsele ecologice,
foarte sănătoase, realizate cu grijă și
interes atât față de aplicatori cât și de
beneficiarii finali. Acestea sunt destinate
obținerii de finisaje pentru încăperi cu
un înalt standard al calității vieții și a
sănătății celor dragi nouă.
Astăzi, majoritatea vopselelor Caparol
sunt E.L.F., acest lucru fiind ușor de
identificat datorită siglei particularizate
de pe etichetele acestora.
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DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R29
15L

Premium Weiss
Vopsea lavabilă pentru
zugrăveli de înaltă calitate
la interior

9L

1m2

2,5L

125 m2/strat 75 m2/strat 21 m2/strat

cu aprox. 120 ml/strat

SCULE

CULOARE

Vopsea lavabilă mată cu o foarte bună capacitate de acoperire,
foarte versatilă, de un alb intens și reconfortant, pentru
zugrăveli interioare cu grad crescut de solicitare.

Alb

• Aplicare ușoară și rapidă
• Cu o bună capacitate de difuzie
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,47 g/cm3

12,5L

1m2

85 m2/strat

cu aprox. 150 ml/strat

SCULE

CULOARE

FT: 342

CapaDIN
Vopsea mată de interior cu
o calitate dovedită, pentru
zugrăveli cu randament mare
ale pereților şi tavanelor

Alb antic

Recomandată îndeosebi pentru proiecte economice de mari
suprafețe.
• Fără solvenți și cu emisii reduse
• Diluabilă cu apă, ecologică
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,62 g/cm3

Gama vopselelor de interior într-un design nou
vopselelor de interior preferate, precum și înregistrarea rapidă pe
etichetă a beneficiilor produsului, a proprietăților produsului și a
domeniului de aplicare: pentru a avea întotdeauna informațiile
esențiale e de ajuns doar o privire.

Albastru

Albastru deschis

Violet

Vopsele de dispersie

Vopsele silicatice

Vopsele siliconice

Portocaliu

Verde mentă

Gri

Vopsele funcționale

Vopsele latex

Vopsele pentru proiecte

CLASA 3 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA ȘTERGERE UMEDĂ)

Cu un design modern al ambalajelor, clar structurat, Caparol creează
orientare. Acest lucru este asigurat de un sistem de codare a culorilor
clar și uniform care identifică și așează în mod comprehensiv cele
șase grupe distincte de produse. Acest lucru facilitează selectarea
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CLASELE 4 ȘI 5 DE LAVABILITATE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: R22

Capamix CapaTrend
Vopsea lavabilă nuanțabilă
computerizat în nuanțe pastel
pentru interior

AMBALAJ

RANDAMENT

ColorExpress:
15L

9L

1m2
2,5L

115 m2/strat 80 m2/strat 20 m2/strat

cu aprox. 130 ml/strat

SCULE

CULOARE

BAZĂ: 1

Vopsea lavabilă cu o bună capacitate de acoperire, cu aspect
mătăsos, cu aplicare ușoară și aderență foarte bună la stratul
suport.

Alb + ColorExpress

• Cea mai economică posibilitate de nuanțare computerizată
• Cea mai bună alegere a meseriașului econom
• Clasa 4 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,64 g/cm3

FT: R27
15L

Alb Interior
Vopsea economică cu un înalt
grad de alb, pentru interior

9L

2,5L

1m2

115 m2/strat 70 m2/strat 20 m2/strat

cu aprox. 130 ml/strat

SCULE

CULOARE

Pentru zugrăveli mate, de un alb intens, ale pereților şi
tavanelor.

Alb

• Cu o capacitate bună de difuzie
• Diluabilă cu apă, ecologică
• Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,64 g/cm3

FT: R35
15L

Universal WEISS
Vopsea economică într-o nouă
calitate, de un alb foarte plăcut,
cu acoperire și prelucrabilitate
mult îmbunătățită

9L

2,5L

1m2

115 m2/strat 70 m2/strat 20 m2/strat

cu aprox. 130 ml/strat

SCULE

CULOARE

Caparol Universal WEISS este o vopsea extrem de competitivă,
ce poate fi aplicată pe toate suprafețele uzuale ale locuinței
dumneavoastră.

Alb

• Foarte economică
• Cu miros redus
• Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,38 g/cm3

FT: R21

Innenfarbe 100
Vopsea lavabilă mată pentru
zugrăveli cu randament mare
ale pereților interiori și a
tavanelor

15L

9L

2,5L

115 m2/strat 70 m2/strat 20 m2/strat

cu aprox. 130 ml/strat

SCULE

CULOARE

Poate fi folosită atât pe suprafețele noi cât și ca vopsea de
renovare în proiecte economice de mari dimensiuni.
• De un alb reconfortant
• Cu miros redus
• Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300
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1m2

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,62 g/cm3

VOPSELE LATEX
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: 323

AMBALAJ
Standard:

Latex Gloss 60

12,5L

Vopsea lucioasă
pentru interior din clasa 1
de lavabilitate

2,5L
18 m2/strat

90 m2/strat

ColorExpress:

Vopsea lucioasă destinată realizării de zugrăveli interioare
foarte rezistente la solicitări mecanice și murdărie. Este ideală
pentru finisarea tapetelor din fibră de sticlă Capaver.

SeidenLatex

• Rezistentă la dezinfectanți și detergenți de uz casnic
• Ideală pentru tapete Capaver Glasgewebe
• Clasa 1 (alb) / 2 (nuanțată) de lavabilitate,
clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300

5L
36 m2/strat

90 m2/strat

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1

FT: 327
R32

Vopsea latex cu luciu satinat
pentru zugrăveli foarte
durabile, ce păstrează structura
suprafeței suportului

Deoarece se curăță foarte ușor și este foarte robustă, este
recomandă în special suprafețelor intens solicitate ce se găsesc în
școli, instituții publice, birouri, hoteluri, restaurante, coridoare etc.

1m2

cu aprox. 140 ml/strat
12,5L

• Foarte ușor de curățat
• Foarte rezistentă la uzură
• Rezistentă la dezinfectanţi
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

RANDAMENT

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,30 g/cm3

Standard:
12,5L
90 m2/strat

1m2

ColorExpress:
10L

cu aprox. 140 ml/strat

5L

2,5L

72 m2/strat 36 m2/strat 18 m2/strat

SCULE

CULOARE

BAZĂ: 1 3

Alb + ColorExpress

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS-MĂTĂSOS

1,35 g/cm3

FT: R26

• Un alb plăcut
• Cu miros neutru
• Foarte rezistentă la curățare
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

5L

1m2

120 m2/strat 40 m2/strat

cu aprox. 125 ml/strat

SCULE

CULOARE

VOPSELE LATEX

Foarte rezistentă la frecarea umedă și la dezinfectanții folosiți
uzual în spațiile cu standarde ridicate de igienă: spitale, clinici
și cabinete medicale, maternități, școli, grădinițe, restaurante
etc. sau pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la dezinfectări
frecvente.

15L

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,40 g/cm3



Vopsea profesională
superlavabilă pentru spații
cu standarde ridicată de igienă

CLASELE 4 ȘI 5 DE LAVABILITATE

Latex Hygiene
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VOPSELE LATEX
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: R24

AMBALAJ
Standard:

CapaLatex

15L

Vopsea latex mată, recunoscută
pentru înalta calitate,
cu randament mare, cu superputere de acoperire

1m2

ColorExpress:

cu aprox. 125 ml/strat

•

u

ilia ta •
fam
П

семейство
ето
ш

i bine pen
Ma
tr

15L

10L

2,5L

120 m2/strat 80 m2/strat 20 m2/strat

SCULE

CULOARE

en

pe

ta

Alb + ColorExpress
aco

• Dublă putere de acoperire
• Aplicare facilă
• ELF - fără solvenți, cu emisii reduse
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

2,5L

120 m2/strat 20 m2/strat

рото за в
а
доб
о-

Poate fi utilizată cu rezultate excelente în cazul renovări
vopsitoriilor vechi sau pentru aplicarea de vopsitorii noi, precum
şi pentru finisarea tapetelor cu model în relief sau a tapetelor
din fibră de sticlă Capaver.

RANDAMENT

r i re xc e l
e

BAZĂ: 1 3

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,47 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Vopselele latex

Rezistența maximă la uzură
Vopselele latex sunt deosebit de rezistente la uzură
și la diverse substanțe chimice de curățare, suprafața
acestora fiind mult mai compactă decât a vopselelor
lavabile uzuale.
Variantele lucioase sunt în mod deosebit foarte ușor
de curățat și rezistente la dezinfectanți. Prin urmare,
acestea sunt recomandate suprafețelor intens
solicitate ce se găsesc în școli, spitale, grădinițe,

instituții publice, birouri, hoteluri, restaurante,
coridoare etc.
Vopselele latex cu luciu satinat sunt ideale pentru
finisarea tapetelor de tip rugos (cu așchii de lemn),
în relief sau embosate precum și a tapetelor din fibră
de sticlă Capaver® Glasgewebe evidențiind structura
acestora prin frumosul efect lucios-mătăsos.
Aproape toate vopselele latex de la Caparol poartă
sigla E.L.F. și prin urmare pot fi utilizate cu succes
în așa-numitele zonele sensibile ale locuințelor și a
spațiilor de lucru.

Imagine microscopică cu suprafețele vopselelor

Vopsea mată uzuală
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Vopsea latex cu luciu satinat

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

12,5L

1m2

90 m2/strat

cu aprox. 140 ml/strat

SCULE

CULOARE

FT: 803

Fungitex-W
Vopsea latex specială, cu
protecție a stratului de vopsea
împotriva deteriorărilor
provocate de fungi și bacterii

Recomandată în special pentru vopsitorii în spații industriale
umede cum sunt fabricile de bere, abatoarele, fabricile de
produse lactate, spitalele, spațiile cu destinație sanitară dar și
în locuințe.

Alb

• Foarte rezistentă la curățare
• Rezistentă la dezinfectanți și detergenți de uz casnic
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,40 g/cm3

FT: R25

FungiSTOP-W

9L

Vopsea lavabilă de interior
pe bază de rășini sintetice,
cu protecție de lungă durată
împotriva apariției mucegaiului

75 m2/strat

2,5L

1m2

21 m2/strat

cu aprox. 120 ml/strat

SCULE

Vopsea specială, destinată încăperilor cu umiditate crescută a
aerului și predispuse la apariția mucegaiului cum sunt băile,
bucătăriile, spălătoriile, încăperile de la subsol etc.
FungiSTOP-W este prevăzută cu un conservant ce protejează
stratul de vopsea împotriva apariției mucegaiului.

CULOARE

• Previne apariția mucegaiului
• Susține igiena încăperilor
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,44 g/cm3

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI

Alb

FT: R05

Capatox
Soluţie biocidă pentru tratarea
suprafeţelor contaminate cu
mucegai sau alge

10L
100 m2

2,5L
25 m2

1L
10 m2

SCULE

Folosită la îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţele
afectate înaintea aplicării finisajelor Caparol.
• Pentru interior și exterior
• Gata preparat pentru aplicare
• Nu este periculos din punct de vedere fiziologic*

1m2

cu aprox. 50-150 ml

CULOARE
Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,02 g/cm3

VOPSELE LATEX



*Utilizați soluțiile biocide în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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VOPSELE MINERALE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

Sylitol® Bio-Innenfarbe
Vopsea silicatică pentru zugrăveli
de înaltă calitate a pereților
şi tavanelor din întreg spațiul
de locuit precum și pentru
renovarea monumentelor istorice

Recomandată în special pentru finisarea tencuielilor minerale,
a betonului și a zidăriei aparentă din cărămidă/bolțari de var cu
nisip. De asemenea, excelentă pentru finisarea tapetelor de tip
rugos (cu așchii de lemn), și a tapetelor din fibră de sticlă.
• Fără conservanți
• Certificat TÜV “Recomandată pentru alergici”
• Cu o înaltă capacitate de difuzie
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

Vopselele silicatice de la Caparol îndeplinesc cele mai înalte cerințe în
ceea ce privește o viață sănătoasă, ecologia și igiena aerului interior.
Acestea au emisiile minimizate, sunt fără plastifianți, fără solvenți
și fără conservanți. Un plus suplimentar pentru un climat interior
sănătos: Sylitol® Bio-Innenfarbe poartă sigla „Potrivit pentru persoanele
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DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: 396

AMBALAJ

RANDAMENT

Standard:
12,5L

5L

1m2

90 m2/strat 36 m2/strat

ColorExpress:
12,5L

7,5L

cu aprox.
140 ml/strat
5L

2,5L

90 m2/strat 55 m2/strat 36 m2/strat 18 m2/strat

SCULE

CULOARE
Alb +
ColorExpress

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,5 g/cm3

alergice” (TÜV Nord).
Datorită alcalinității lor naturale și permeabilității ridicate a vaporilor de
apă, vopselele silicatice Caparol reduc considerabil riscul de apariție a
mucegaiului. Sunt ideale pentru utilizarea de ex. în camere pentru copii,
camere de zi, dormitoare și birouri, grădinițe, școli sau case de bătrâni.

VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 321
12,5L

Aqua-inn N°1
Vopsea de izolare pentru
interior, diluabilă cu apă, cu o
înaltă capacitate de acoperire

5L

85 m2/strat

34 m2/strat

SCULE

1m2

cu aprox. 150 ml/strat

CULOARE

Vopsea mată de izolare, aplicabilă pe petele de nicotină şi
pe petele uscate de apă. Este de asemenea recomandată ca
vopsea de renovare a sistemelor acustice.

Alb

• Cu miros redus
• Cu o foarte mare capacitate de acoperire
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,37 g/cm3

12,5L

1m2

100 m2/strat

cu aprox. 125 ml/strat

SCULE

CULOARE

FT: 848

IsoDeck
Vopsea specială pentru interior
cu efect de izolare a petelor
de nicotină

Această vopsea este fără solvenți, destinată renovării rapide și
ecologice, fără timpi de așteptare și fără mirosuri neplăcute.

Alb

• Cu o foarte mare putere de acoperire
• Cu uscare rapidă
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,5 g/cm3

12,5L

Dupa-inn N°1
Vopsea de interior pe bază
de solvenți, fără substanțe
aromatice, cu uscare rapidă

5L

70 m2/strat

28 m2/strat

SCULE

VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE

FT: 385
1m2

cu aprox. 180 ml/strat

CULOARE

Aceasta este vopseaua pentru zugrăveli rapide de izolare a
suprafețelor cu pete uscate de apă și de nicotină.

Alb

• Efect puternic de izolare
• Cu tensiuni reduse
• Putere bună de acoperire
• Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

FT: 384

Grund de izolare pentru interior,
diluabil cu apă, cu proprietăți
de promovare a aderenței

5L

125 m2/strat

50 m2/strat

SCULE

Grund de izolare împotriva petelor de nicotină, apă, funingine şi
grăsimi înaintea finisării cu vopsele diluabile cu apă.
• Cu miros redus
• Cu capacitate de difuzie
• Cu efect puternic de izolare datorat tehnologiei cationice

1m2



12,5L

90-110 ml/strat

VOPSELE MINERALE

AquaSperrgrund fein

CULOARE
Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,4 g/cm3
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VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

Filtergrund grob

12,5L

1m2

Grund de izolare pentru interior
aplicabil înaintea finisării cu
produse structurate

60 m2

200-250 ml/strat

SCULE

CULOARE

FT: 845

Grund de izolare al petelor de nicotină, apă, funingine şi grăsimi
înaintea aplicării de finisaje structurate cum sunt tencuielile,
tapetele din fibră de sticlă și Capafloc Vario.

Alb transparent

• Cu efect puternic de izolare
• Pentru finisaje structurate
• Cu miros redus

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,2 g/cm3

Vopselele și natura în armonie
Din ce în ce mai mulți oameni apreciază calitatea de
durată, designul atemporal și sustenabilitatea credibilă
- consumă mai conștient și cu grijă față de resursele
naturale și de mediul nostru înconjurător.
Caparol așează repere în dezvoltarea produselor durabile.
Ne bazăm în mod constant pe inovații responsabile și prin
gama de produse CapaGeo, avem o gamă de produse
durabile, care permite vopselelor să se regenereze.
Cu produsele CapaGeo, materiile prime fosile, pe bază
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de petrol, sunt înlocuite cu materii prime regenerabile.
De exemplu, în cazul noii vopsele de interior PlantaGeo,
liantul este realizat parțial din amidon de cartofi modificat.
Alte produse din gama CapaGeo utilizează materii prime
regenerabile, precum uleiul de camelină, uleiul de in,
uleiul de soia sau biogazul/bionaphtha ca lianți.
Un lucru rămâne întotdeuna cert: toate produsele CapaGeo
sunt fabricate conform înaltelor standarde profesionale
Caparol și în același timp conservă resurse valoroase!

VOPSELE DIN MATERII PRIME REGENERABILE
DESCRIEREA PRODUSULUI
SPECIFICAȚII
FT: 950

IndekoGeo

100 m2/strat

1m2

cu aprox. 125 ml/strat
12,5L
100 m2/strat

5L
40 m2/strat

SCULE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1 3

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,4 g/cm3

FT: 952
12,5L
85 m2/strat

5L
35 m2/strat

SCULE

Este ideală pentru vopsitorii noi sau de renovare a clădirilor
private sau a celor cu destinație comercială. Utilizarea
materiilor prime regenerabile asigură conservarea resurselor
fosile valoroase și protejează mediul.

1m2

140-160 ml/strat

VOPSELE DIN MATERII PRIME REGENERABILE

Vopsea albă pentru interior
ce satisface cele mai înalte
standarde în construcții și în
renovări responsabile cu mediul
înconjurător

CULOARE

Alb

• Cu putere bună de acoperire
• Se obțin suprafețe foarte mate
• Cu emisii minimizate și fără solvenți
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300
FT: 951

CapaTrendGeo

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,45 g/cm3

Standard:
12,5L

Vopsea de interior cu putere
bună de acoperire destinată
realizării de vopsitorii ale
pereților și tavanelor

90 m2/strat

5L
36 m2/strat

ColorExpress:

1m2

90 m2/strat



cu aprox. 140 ml/strat
12,5L

Excelentă ca vopsitorie nouă sau de renovare. La fabricarea
liantului, materiile prime necesare sunt înlocuite 100% cu materii
prime regenerabile (metoda echilibrului de masă).
• Cu putere bună de acoperire
• Versatilă
• Cu o aplicare ușoară
• Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire
conform SR EN 13300

5L
40 m2/strat

ColorExpress:

Extrem de economică și rentabilă, cu emisii minimizate și fără
solvenți. La fabricarea liantului, materiile prime necesare sunt
înlocuite 100% cu materii prime regenerabile (metoda echilibrului
de masă).

PlantaGeo

RANDAMENT

Standard:
12,5L

Vopsea premium pentru interior
destinată realizării de vopsitorii
de înaltă calitate a pereților și
tavanelor

• Cu dublă putere de acoperire
• Cu o aplicare perfectă
• Emisii minimizate
• Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire
conform SR EN 13300

AMBALAJ

5L
36 m2/strat

SCULE

VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE

PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE

CULOARE
Alb + ColorExpress

BAZĂ: 1 3

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,5 g/cm3
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VOPSELE ȘI GRUNDURI SPECIALE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

500ML

FT: R77
1m2

2 m2

100-120 ml/strat

SCULE

CULOARE

WhiteBoard Paint
Vopsea poliuretanică
bi-componentă, în dispersie
apoasă, tip whiteboard

WhiteBoard Paint transparent creează o suprafaţă ce permite
scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard.
Această vopsea oferă multiple posibilităţi, permiţând scrierea de
texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședinţe,
meniuri în restaurante etc.

Transparent

• Foarte rezistentă și durabilă
• Acoperă fisurile
• Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300
FT: R31

Blackboard Paint

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,25 g/cm3

Standard:
1,25L
5 m2

Vopsea pentru efect de tablă
de scris, disponibilă în două
variante de luciu: mat și satinat

ColorExpress:

Vopsea de dispersie super-lavabilă, neagră, destinată obținerii
de suprafețe similare tablei de scris. Este foarte rezistentă la
zgârieturi, de aceea se poate scrie cu cretă fără ca aceasta
să se deterioreze. Destinată birourilor, camerelor de copii sau
bucătăriei - suprafețe unice, ce pot fi scrise și apoi șterse pentru
a fi din nou rescrise.

1m2

1,175L
5 m2

cu aprox. 250 ml/2 straturi

SCULE

CULOARE

Negru + ColorExpress

• Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus
• Suprafețe de înaltă robustețe
• Cu o strălucire intensă a culorii
• Rezistentă la dezinfectanți și la detergenți casnici pe bază de apă
• Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT
SAU SATINAT

1,4 g/cm3

BLACKBOARD PAINT
FT: R72

Magneto Grundfarbe
Grund pigmentat, gri-argintiu,
care aplicat pe perete, îi conferă
acestuia proprietăți magnetice

1L
2 m2

cu aprox. 500 ml

SCULE

Se finisează cu vopsele lavabile, albe sau colorate, după
preferință. Pentru locuințe, în bucătărie sau în camera copilului;
pentru birouri, cabinete medicale sau magazine. Se aplică în 3
straturi pentru aderența optimă a magneților pe suprafață.
• Ecologică și cu miros redus, fără solvenți
• Cu capacitate de difuzie
• Nu este conductoare
• Nu ecranează (telefon, calculator etc.)
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1m2

CULOARE

Gri argintiu

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

2,4 g/cm3

Fiecare funcție a unei încăperi, fiecare situație ambientală necesită un concept specific - iar culoarea poate crea
atmosfera dorită, poate promova identificarea și orientarea.

Caparol vă oferă colecții extinse de culori pentru toate domeniile de utilizare. Indiferent dacă este vorba de
pereți interiori sau fațade, lemn sau beton, pardoseli sau tavane - diferitele colecții de culori ajută la proiectarea
cromatică a aproape fiecărei categorii de produse. Acestea conțin culori și mostre autentice și prezintă numeroase
exemple de scheme de culori. Acesta este modul nostru de a ne ajuta clienții să ia decizii fiabile.
Caparol dă culoare vieții, punându-vă la dispoziție o varietate largă de culori, disponibile prin cataloagele și
paletarele sale și realizate cu succes cu ajutorul sistemului de colorare computerizat – ColorExpress, garantând
calitatea încă din 1895!

 Tehnicile decorative Caparol se impun atât prin calitatea consacrată de-a lungul
timpului, cât și prin aspectul lor deosebit de elegant.
 Metalizate sau perlate, cu aspect de piatră, marmură sau chiar beton, tehnicile
decorative Caparol îndeplinesc orice dorință în materie de decorațiuni.

TEHNICI
DECORATIVE

Eleganță, stil și strălucire

CAPADECOR®

Tehnicile decorative încep să prindă tot mai mult avânt pe piața
materialelor de finisaj interior. Înlocuind cu succes vopseaua
lavabilă, tehnicile decorative ne înfrumusețează casele, birourile
și viața. Multitudinea și varietatea lor, lasă deschisă calea
pentru orice pretenție oricât de exigentă.
Cu ajutorul tehnicilor decorative, putem crea suprafețe cu
aspect de piatră naturală, beton autentic, marmură, sau cu
sclipiri perlate și metalizate.
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Ce este necesar pentru executarea unei tehnici decorative?... O
înțelegere comună cu clientul în ceea ce privește aspectul final.
Modalitatea de alegere a decorațiunii este întotdeauna
suprafața de mostră!
Grunduirea:: este necesară pe toate straturile suport de la interior,
Grunduirea
în concordanță cu acestea și nu în ultimul rând cu materialele
compatibile.
Gletuirea:: se va efectua conform claselor de calitate ”Q”
Gletuirea
recomandate în fișa tehnică a materialului decorativ, ținându-se
cont și de modalitatea de iluminare ulterioară, dar și de tehnica
utilizată la stratul final.

Astfel este necesară:
• Citirea fișei tehnice aferentă fiecărui produs
înaintea aplicării acestuia;
• Verificarea cu atenție a stratului suport;
• Utilizarea materialelor în scopul precizat în fișa
tehnică;

TEHNICI DECORATIVE

• Diluarea materialelor conform recomandării.
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1 • DecoGrund - grund
2 • Stucco Eleganza - stratul 1
3 • Stucco Eleganza - stratul 2

Lucios

1 • AkkordSpachtel fein - masa de șpaclu de reparații
2 • RollGrund Rapid - grund
3 • StuccoDecor Di Luce - stratul 1
4 • StuccoDecor Di Luce - stratul 2
5 • StuccoDecor Wachsdispersion - ceară de protecție (opțional)

Stucco Satinato

Mat

1 • AkkordSpachtel fein - masă de șpaclu de reparații
2 • RollGrund Rapid - grund
3 • Stucco Satinato - stratul 1
4 • Stucco Satinato - stratul 2
5 • StuccoDecor Wachsdispersion - ceară de protecție (opțional)

StuccoDecor Di Perla
Silber/Gold

Semi-lucios

1 • WeissGrund - (aceeași nuanță cu materialul decorativ) - grund
2 • StuccoDecor Di Perla - stratul 1
3 • StuccoDecor Di Perla - stratul 2

Mat

1 • WeissGrund - grund
2 • MultiStruktur (modelat)
3 • DecoLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/ArteLasur decorare

Streichputz

Mat

1 • WeissGrund/Putzgrund - grund
2 • Streichputz (modelat)
3 • DecoLasur/ArteLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/
Metallocryl Exterior - decorare

Calcino Romantico

Mat-mătăsos

1 • DecoGrund - grund
2 • Calcino Romantico - stratul 1
3 • Calcino Romantico - stratul 2

ArteVelvet

Mat-mătăsos

1 • WeissGrund/DecoGrund - grund
2 • ArteVelvet - stratul 1
3 • ArteVelvet - stratul 2 (opțional)

ArteLasur

Mat-mătăsos

1 • Putzgrund /DecoGrund /MultiStruktur - grund/strat de bază
2 • ArteLasur - stratul 1
3 • ArteLasur - stratul 2 (opțional)

DecoLasur Glänzend/Matt

Lucios /Mat

1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund/strat de bază
2 • DecoLasur - stratul 1

Diamonds Silber/Gold

Strălucitor
argintiu /
auriu

Se aplică ca amestec în Indeko-Plus, DecoLasur, Arte Velvet etc.
(a se vedea IT nr. 818)

StuccoDecor Di Luce

MultiStruktur
Fein/Mittle/
Grob/Supergrob
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Componența
straturilor

Luciosmătăsos

Aplicare la
exterior

Stucco Eleganza

Aplicare la
interior

Produs decorativ

Grad de luciu

Colorare
computerizată

CARACTERISTICI

Se aplică ca amestec în DecoLasur Glänzend, ArteLasur
(a se vedea IT nr. 816)

Perlatec Silber/Gold

Mătăsos
argintiu /
auriu

Se aplică ca amestec în DecoLasur Glänzend, ArteLasur
(a se vedea IT nr. R80 si 816)

DecoGrund

Mat

Se aplica ca și strat de grund în tehnicile decorative prevăzute în
IT nr. 817

EffektGrund

Mat

Se aplică ca și strat de grund conform informațiilor prevăzute în
IT nr. 814

CapaGold/CapaSilber

Luciosmătăsos

1 • EffektGrund - grund
2 • EffektGrund - grund (opțional)
3 • CapaGold/CapaSilber - stratul 1
4 • CapaGold/CapaSilber - stratul 2

Metallocryl Interior

Lucios

1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund/strat de bază
2 • Amphibolin (aceeași nuanță) - stratul 1
3 • Metallocryl Interior - stratul 2
4 • Metallocryl Interior - stratul 3

Metallocryl Exterior

Luciosmătăsos

1 • Putzgrund/Streichputz - grund/strat de bază
2 • Amphibolin (aceeași nuanță) - stratul 1
3 • Metallocryl Exterior - stratul 2
4 • Metallocryl Exterior - stratul 3

Arte Noblissima

Irizat matlucios

1 • WeissGrund / Amphibolin - grund/strat de bază
2 • Arte Noblissima - stratul 1

CapaColl GK

-

Se aplică ca și strat de adeziv la lipirea tapetelor Capaver
prevăzute în IT nr. 895

Capaver K Glasgewebe

Depinde
de gradul
de luciu al
vopselei de
strat final

1 • WeissGrund / DecoGrund - grund
2 • CapaColl GK - adeziv
3 • Tapet Capaver K Glasgewebe (excepție modelele AA)
4 • Vopsele de interior din gama CAPAROL (a se vedea IT nr. 855)

Capaver Akkordvlies

Depinde
de gradul
de luciu al
vopselei de
strat final

1 • WeissGrund / DecoGrund - grund
2 • Capacoll GK - adeziv
3 • Tapet Capaver Akkordvlies (excepție modelele G45 SP si AA)
4 • Vopsele de interior din gama CAPAROL (a se vedea IT nr. 855)

Componența
straturilor

Strălucitor
alb

Aplicare la
exterior

Pearl White

Aplicare la
interior

Produs decorativ

Grad de luciu

Colorare
computerizată

CARACTERISTICI
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TEHNICI DECORATIVE

STUCCO ELEGANZA

Masă de șpaclu mătăsoasă, pe bază de dispersii, pentru
obținerea unor suprafețe stilate, cu aspect semilucios și efect
metalizat.
• Prelucrare eficientă și fiabilă
• Nuanțare computerizată
• Clasa 2 de lavabilitate

AMBALAJ

2,5L

35 m2/strat

RANDAMENT

SCULE

STUCCODECOR DI LUCE &
STUCCODECOR WACHSDISPERSION

DENSITATE

cu aprox. 70 ml

1.20 g/cm3

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru crearea la interior a
unor suprafețe cu un intens aspect lucios. Datorită caracterului său
semitransparent, conferă suprafețelor pe care se aplică, un efect
impresionant de profunzime, similar cu cel al marmurei naturale.
• Prelucrare eficientă și fiabilă
• Luciu accentuat datorită cerii Wachsdispersion
• Aspect de marmură
• Rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă
• Nuanțare computerizată
AMBALAJ

RANDAMENT

SCULE

1m2

5L

2,5L

2

50 m /strat

25 m2/strat

1m2

cu aprox. 100 ml

DENSITATE

1.45 g/cm3

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, cu aspect mat, pentru
suprafețe cu aspect satinat. Stucco Satinato este un produs
ce oferă posibilități multiple de decorare particularizată a
încăperilor, atât din domeniul privat, cât și de business.

STUCCO SATINATO

• Prelucrare ușoară
• Clasa 2 de lavabilitate
• Nuanțare computerizată chiar și în culori intense

AMBALAJ

RANDAMENT

SCULE
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DENSITATE

5L

2,5L

50 m2/strat

25 m2/strat

1m2

cu aprox. 100 ml

1.25 g/cm3

STUCCODECOR DI PERLA SILBER/ GOLD

Masă de șpaclu pe bază de dispersii cu reflexii metaliceperlate, pentru decorarea cu stil a spațiilor interioare. Prin
luciul mătăsos al suprafețelor decorate se obține un aspect
elegant și luxos.
• Economică și ușor de aplicat
• Clasa 2 de lavabilitate
• Nuanțabilă computerizat

AMBALAJ

RANDAMENT

SCULE

FEIN / MITTLE / GROB / SUPERGROB

15 m2/strat
cu aprox. 80 ml

1m2

1.45 g/cm3

Masă de șpacu modelabilă, cu adaos de material cuarțos,
disponibilă în 4 granulații diferite: fină, medie, grosieră și
supergrosieră. MultiStruktur este ideal pentru a fi folosit
ca și strat de bază pentru acoperiri ulterioare cu lazuri și
vopsele decorative.
• Grad ridicat de alb și putere mare de acoperire
• Structurare ușoară și versatilă
• Nuanțabilă computerizat
• Asigură un timp prelungit pentru aplicarea finisajelor
(hidrofobizat)
18Kg

7Kg

16Kg

10 m2/strat FEIN
23 m2/strat GROB
23 m2/strat FEIN
9 m2/strat MITTEL
12 m2/strat SUPERGROB 21 m2/strat MITTEL
8 m2/strat GROB
5 m2/strat SUPERGROB

RANDAMENT

STREICHPUTZ

31 m2/strat

DENSITATE

AMBALAJ

SCULE

1.25L

1m2

DENSITATE

cu aprox. 0,7Kg FEIN
cu aprox. 0,77Kg MITTEL
cu aprox. 0,8Kg GROB
cu aprox. 1,5Kg SUPERGROB

1.65 g/cm3

Masă de șpaclu modelabilă, pe bază de dispersie acrilică,
potrivită atât pentru interior cât și pentru exterior.
• Aplicare și structurare ușoară
• Aderență foarte bună
• Rezistentă la intemperii
• Nuanțabilă computerizat

AMBALAJ

16Kg

20 m2/strat

RANDAMENT

SCULE

DENSITATE

1m2

cu aprox. 0,8Kg

1.6 g/cm3
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TEHNICI DECORATIVE

MULTISTRUKTUR

2.5L

TEHNICI DECORATIVE
Masă de șpaclu decorativă pentru interior, minerală, pe bază
de var, pentru decorațiuni exclusiviste. Cu ajutorul produsului
Calcino Romantico se pot realiza multiple tipuri de suprafețe în
diferite nuanțe, de la imitații de piatră naturală până la suprafețe
care imită betonul.
• Granulație fină
• Capacitate ridicată de absorbție și difuziune
• Aspect mat-mătăsos până la mat-lucios
• Gata pregătită pentru aplicare

CALCINO ROMANTICO

AMBALAJ

15Kg
21 m2/strat

RANDAMENT

SCULE

1m2

DENSITATE

cu aprox. 0.7 kg

1.40 g/cm3

ArteVelvet este o lazură de perete extrem de atractivă, special
creată pentru suprafețele pereților interiori. O caracteristică
a lazurii o reprezintă particulele de culoare deschisă,
nepigmentabile, care crează suprafețe luminoase de înaltă
calitate, cu un aspect foarte sofisticat al culorilor.
• Conține fulgi acrilici de culoare deschisă
• Clasa 2 de lavabilitate
• Policromatism subtil oferit de culorile diferite ale
particulelor din componență
• Nuanțabilă computerizat

ARTE VELVET

AMBALAJ

2,5L

14 m2/strat

RANDAMENT

1m2

DENSITATE

cu aprox. 180 ml

1.15 g/cm3

SCULE
ArteLasur este o lazură specială, cu aspect estetic deosebit de
atractiv, cu aplicare economică, pentru decorarea suprafețelor
interioare netede sau ușor structurate. Lazura are în componență
particule albe, nepigmentabile, sub formă de fulgi. Datorită
tehnicii de aplicare, aceste particule conferă un aspect deosebit,
accentuând zonele decorate.
• Aplicare facilă
• Clasa 2 de lavabilitate
• Rezistență mecanică ridicată
• Nuanțabilă computerizat

ARTE LASUR

AMBALAJ

5L

2,5L

45 m /strat

22 m2/strat

2

RANDAMENT

SCULE
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DENSITATE

1m2

cu aprox. 110 ml

1 g/cm3

DECOLASUR

GLÄNZEND / MATT

Lazură lucioasă/mată pe bază de dispersii, pentru finisaje
decorative ale suprafețelor interioare netede sau structurate.
Se poate utiliza ca strat decorativ pe MultiStruktur și
Streichputz.
• Transparentă
• Clasa 1 de lavabilitate pentru varianta Glänzend
• Clasa 2 de lavabilitate pentru varianta Matt
• Caracter tixotrop (nu picură)
• Nuanțabilă computerizat

AMBALAJ

RANDAMENT

SCULE

DIAMONDS

Glanzend
Matt

Glanzend
Matt

Glanzend

5L

2,5L

1,25L

25 m2/strat

12,5 m2/strat

6 m2/strat

1m2

DENSITATE

cu aprox. 200 ml

1-1.1 g/cm3

Capadecor Diamonds sunt pigmenți de efect, strălucitori,
pentru utilizare la interior, în amestec cu lazurile de perete
Capadecor, sau în vopsele mate de interior precum Indekoplus, PremiumColor sau PremiumClean.
• Pigmenți uscați pentru utilizarea la interior
• Efect strălucitor chiar și în produse mate
• Dozare individuală a cantității (până la max. 3%)

GOLD / SILBER

AMBALAJ

RANDAMENT

75g

1m

2

în funcție de
consumul
materialului în
care a fost adăugat

SCULE

Pigment de efect cu aspect alb-perlat, destinat pentru
obţinerea de suprafeţe elegante, cu luciu perlat la interior
• Pigment uscat pentru utilizarea la interior
• Compatibil cu lazurile lucioase Capadecor
• Dozare individuală a cantității (până la max. 5%)
• Efectul optic perlat monocolor este mai evident pe
suprafeţele nuanţate în culori intense

AMBALAJ

RANDAMENT

100g

1m

2

în funcție de
consumul
materialului în
care a fost adăugat

SCULE
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TEHNICI DECORATIVE

PEARL WHITE

TEHNICI DECORATIVE

PERLATEC

Pigmenţi cu efect perlat, cu luciu perlat argintiu sau auriu,
destinaţi pentru obţinerea unor suprafeţe elegante la interior.
• Pigment uscat pentru utilizarea la interior
• Compatibil cu lazurile lucioase Capadecor
• Dozare individuală a cantității (până la max. 5%)
• Efectul optic perlat monocolor este mai evident pe suprafeţele
nuanţate în culori intense

GOLD / SILBER

AMBALAJ

100g

RANDAMENT

1m2

SCULE

în funcție de
consumul
materialului în
care a fost adăugat

DecoGrund este un grund special, pigmentat-alb, destinat
grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu
lazuri decorative, finisaje structurate și anumite mase de șpaclu.
• Grund pentru acoperiri decorative ulterioare
• Aderență ridicată la stratul suport
• Putere mare de acoperire
• Nuanțabil computerizat
• Ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus

DECOGRUND

AMBALAJ

2,5L

12.5 m2/strat

RANDAMENT

1m2

DENSITATE

cu aprox. 200 ml

1.7 g/cm3

SCULE
Grund special cu o mare capacitate de difuziune, utilizabil atât
la interior cât şi la exterior. Recomandat pentru grunduirea
suprafeţelor de tencuieli organice şi minerale şi a straturilor
suport uşor structurate.
• Strat intermediar, înaintea aplicării produselor CapaGold şi
CapaSilber
• Nuanțare computerizata în nuanţele Goldgrund şi Silbergrund
• Difuziune buna
• Ecologic, diluabil cu apă

EFFEKTGRUND

AMBALAJ

5L

2,5L

25 m /strat

12.5 m2/strat

2

RANDAMENT

SCULE
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DENSITATE

1m2

cu aprox. 200 ml

1.4 g/cm3

Vopsea acrilică specială de strat final, cu aspect metalic
auriu/argintiu, care împreună cu grundul special EffektGrund,
asigură mai ales pe suprafețele structurate, o culoare
naturală, argintie sau aurie.
• Culori naturale de auriu/argintiu, de înaltă puritate
• Pot fi aplicate atât la interior cât și la exterior, inclusiv pe
sistemele de termoizolație
• Rezistente la intemperii şi expunere la raze UV
• Clasa 1 de lavabilitate

CAPAGOLD / CAPASILBER

AMBALAJ

5L

2,5L

33 m2/strat

16,5 m2/strat

RANDAMENT

cu aprox. 150 ml

1m2

DENSITATE

SCULE

METALLOCRYL INTERIOR / EXTERIOR

1.1 g/cm3

Vopsea pe bază de dispersii, cu efect metalic, pentru interior/
exterior. Este ideală pentru suprafețe structurate.
• Clasa 1 de lavabilitate
• Aspect metalizat
• Diluare cu apă
• Nuanțabilă computerizat
• Fără emisii și fără solvenți (Metallocryl Interior)
• Rezistentă la intemperii și raze UV (Metallocryl Exterior)
Interior
Exterior

AMBALAJ

RANDAMENT

Interior
Exterior

Interior

Interior

10L

5L

2,5L

1,25L

100 m2/strat

50 m2/strat

1m2

DENSITATE

25 m2/strat 12.5 m2/strat

cu aprox. 100 ml

1-1.15 g/cm3

SCULE

AMBALAJ

RANDAMENT

DENSITATE

2,5L

1,25L

20 m2/strat

10 m2/strat

1m2

TEHNICI DECORATIVE

Vopsea lucioasă pentru interior cu pigmenți metalici de efect
și adaos de nisip de cuarț. Folosită ca material decorativ,
creează detalii arhitecturale cu aspect nobil.
• Clasa 1 de lavabilitate
• Nuanțabilă computerizat
• Ușor de aplicat
• Fără emisii și fără solvenți

ARTE NOBLISSIMA

cu aprox. 125 ml

1.26 g/cm3

SCULE
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TEHNICI DECORATIVE
Adeziv pe bază de dispersii, gata pregătit pentru aplicare, potrivit
pentru lipirea tapetelor Capaver cu inserție de fibră de sticlă și
a tapetelor AkkordVlies pe pereții interiori.
• Aderență inițială ridicată
• Timp lung de prelucrare
• Consum scăzut
• Greu inflamabil / Neinflamabil, clasa B1 respectiv A2 de
reacție la foc conform DIN 4102, în combinație cu tapetele
Capaver Glasgewebe și Vlies și împreuna cu vopselele Caparol

CAPACOLL GK

AMBALAJ

RANDAMENT

SCULE

16Kg

5Kg

53 m2/strat

16.5 m2/strat

1m2

DENSITATE

cu aprox. 330 ml

1.1 g/cm3

Tapet mineral cu inserție de fibră de sticlă, cu suprafață
structurată, pentru decorarea interioarelor din încăperi cu trafic
intens. Prin combinarea structurilor sale cu diverse materiale
nuanțate se vor obține efecte deosebite ale modelului.
• Structură optică omogenă
• Rezistență ridicată la umiditate
• Stabil dimensional, nu se umflă
• Nu putrezește
• Armează fisurile fine

CAPAVER K GLASGEWEBE

AMBALAJ

RANDAMENT

Rolă 50 x 1 m – seria 1xxx K
Rolă 25 x 1 m – seria 2xxx K
Rolă 25 x 1 m – seria 3xxx K

1m2

1 m liniar

SCULE
Tapet impregnat cu un apret special, destinat pentru armarea
suprafeţelor şi acoperirea fisurilor fine pe pereţii interiori. Gama
AkkordVlies nu este decorativă și este disponibilă în 2 variante
de material: fibră de sticlă (G) şi celuloză-poliester (K).
• Nu provoacă iritaţii pielii
• Nu se umflă, nu putrezeşte
• Stabil dimensional
• Rezistent la umiditate|; nu mucegăiește
• În cazul renovărilor poate fi acoperit direct
• Armează fisurile fine

CAPAVER AKKORDVLIES

AMBALAJ

RANDAMENT
SCULE
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Rolă 50 x 0,75 m
Rolă 50 x 1 m
Rolă 25 x 1 m
Rolă 25 x 0,75 m

0,75m2
1m2

1 m liniar

3D Curry 20

Palazzo 110

3D Curry 45

3D Palazzo 30

3D Melisse 5

3D Lavendel 15

Ebenholzschwarz

3D Palazzo 110

3D Flamenco 5

3D Amber 30

CULORI în TREND ◊ 2021
BEJUL DUNELOR - Palazzo 110 este nuanța anului: proaspătă și
versatilă, ne deschide ușile unei lumi care abunda de tonuri captivante,
vibrante. Bejul, considerat ani la rând drept un sinonim al statorniciei
și banalității, primește acum valențe noi, pline de semnificație.

Serenitate șic, căldură confortabilă, liniște rece – această nuanță
nu are limite în rezultatele obținute. Palazzo 110 este evoluția
naturală prin care nuanțelor frumoase, întunecate, le urmează
acum tonurile elegante de bej.
3D Ferro 50

 Indentificarea și pregătirea corectă a stratului suport este crucială - alegerile
corecte sau cele neinspirate efectuate în această etapă a lucrărilor vor avea un
impact puternic și de durată în calitatea finisajelor.
 Caparol dispune de o gamă foarte cuprinzătoare de grunduri tocmai pentru a oferi
soluții tehnice competente pentru orice situație apărută în practică.

GRUNDURI

Un finisaj de succes începe cu grundul potrivit

GAMA DE GRUNDURI CAPAROL
Sortiment
Produs

Proprietăți
Aplicabilitate

Consolidare

Capacitate
de penetrare

Promotor
de aderență

OptiSilan TiefGrund

interior + exterior

+++

+++

-

Sylitol® RapidGrund 111

interior + exterior

++

++

-

CapaSol RapidGrund

interior + exterior

++

++

-

CapaSol Konzentrat

interior + exterior

++

++

-

TiefGrund

interior + exterior

++

++

-

Grundier Konzentrat

interior + exterior

++

++

-

Rollgrund Rapid

interior + exterior

++

+

-

CapaPlex

interior + exterior

+

+

-

FungiGrund

interior + exterior

+

++

-

Dupa-Putzfestiger

interior + exterior

+++

+++

-

TiefGrund TB

interior + exterior

++

++

-

interior + exterior

o

o

+++

exterior

o

o

+++

HaftGrund EG

interior + exterior

o

o

++

Minera Universal

interior + exterior

o

o

++

exterior

o

o

++

interior + exterior

o

o

++

WeissGrund

interior

o

o

++

GrundierFarbe

interior

o

o

+

interior + exterior

o

o

+++

GRUNDURI TRANSPARENTE

Diluabile cu apă

Cu conținut de solvent

Diluabile cu apă

GRUNDURI PIGMENTATE

CapaGrund Universal
CapaGrund Universal-W

FibroSil
PutzGrund

Cu conținut de solvent
Dupa-Haftgrund
+++ foarte bun
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++ bun

+ suficient

o mai puțin adecvat

- neadecvat

Strat suport
Hidrofobizant

Diluție

Cu absorbție
redusă

Absorbant

Nisipos

Foarte cretos

cu apă
++

-

-

++

++

o

o

până la 1:1

-

++

++

o

o

până la 1:2

-

++

++

o

o

până la 1:5

-

++

+

o

o

până la 1:4

-

++

+

o

o

până la 1:8

-

++

+

o

o

-

-

++

+

o

+

până la 1:4

-

+

o

o

o

-

-

++

+

o

++

până la 10 %*

-

++

+++

+++

+

până la 20 %**

-

++

++

++

cu apă
+

până la 3 %

++

+

-

-

+

până la 3 %

++

+

-

-

+

până la 5 %

++

+

-

-

+

până la 10 %

+

+

-

-

+

până la 5 %

+

+

-

-

o

până la 10 %

+

-

-

-

-

până la 5 %

+

+

-

-

-

până la 3 %

+

+

-

-

+

până la 10 %***

++

++

-

-

*cu AF-Verdünner.

**cu substitut de terebentină.

***cu Dupa-Putzfestiger.
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Grundul recomandat în funcție de stratul suport
CapaGrund
Universal

CapaGrund
Universal-W

CapaPlex

DupaHaftGrund

DupaPutzfestiger

FibroSil

FungiGrund

Beton

















Vopsele de dispersie

















Vopsele elastice
de fațadă, vechi







Grundier
Farbe



Placi de gips-carton













Tencuieli din ipsos P IV















Sticlă și ceramică*
Plăci fibrolemnoase**











PVC-dur
Cărămidă/bolțari
de var cu nisip

















Tencuieli pe bază
de ciment și var

















Tencuieli pe bază
de rășini sintetice

















Suprafețe din plastic*





Argilă**





Vopsele pe bază de clei***
Plăci de MDF (interior)**



Piatră naturală /
gresie naturală





























Metale neferoase





BCA











Vopsele pe bază
de rășini siliconice















Vopsele silicatice















Tencuieli silicatice















Plăcilor aglomerate***











Beton spălat / dezactivat











Sisteme de termoizolație
cu polistiren















Tencuieli de ciment PIII

















Zidărie din cărămidă**

















Plăci de fibrociment*















Vopsele de ulei și lacuri

 interior  interior și exterior
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 exterior



Sylitol®
RapidGrund
111

Grundier
Konzentrat

HaftGrund
EG

Minera
Universal

OptiSilan
TiefGrund

PutzGrund

Rollgrund
Rapid













































































TiefGrund

TiefGrund TB WeissGrund



























































































































































































































































































*Aplicați întotdeauna un stat de probă



**Componete ce penetreză

***Îndepărtați complet cleiul
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GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 663

OptiSilan TiefGrund

10L

Grund pe bază de rășină
siliconică, hidrofobizant, cu putere
mare de penetrare a suprafeței,
pentru interior şi exterior

1m2

2,5L

70 m2 16 m2

cu 150-250 ml

SCULE

CULOARE

Consolidează și egalizează suprafețele ușor nisipoase,
absorbante, foarte poroase înaintea aplicării vopselelor de
dispersie, vopselelor pe bază de răşini siliconice şi vopselelor
pe bază de răşini polimerizate.

Verde-transparent

• Conferă caracter hidrofob
• Penetrare în profunzime a stratului suport datorită liantului
polisiloxan-hidrosol
• Consolidează suprafața pe care se aplică

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.01 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Liantul polisiloxan-hidrosol face parte dintr-o
tehnologie inovativă a lianților hibrizi, acrilicosiliconici, cu particule foarte mici datorită cărora
grundul poate penetra și hidrofobiza așa cum un
grund acrilic sau siliconic uzual nu o pot face.
Datorită liantului hibrid, OptiSilan TiefGrund este
considerat un grund universal putând fi folosit atât
pentru vopselele siliconice cât și pentru cele acrilice.
Vopselele de top au nevoie de o pregătire a stratului
suport de cea mai înaltă calitate iar OptiSilan
TiefGrund este grundul potrivit pentru aceasta.

FT: R11
10L

1L

1m2

600 m2

60 m2

cu 50-200 ml

Grundier Konzentrat
Amorsă concentrată, diluabilă
cu apă, nepigmentată, pentru
interior și exterior

SCULE

Grund acrilic cu formulă concentrată, diluabil în proporție de
până la 1:8 cu apă. Pentru suporturi poroase, puternic sau
neuniform absorbante, ce urmează să fie acoperite cu vopsele
de dispersie.

CULOARE

Transparent

• Foarte economic
• Randament maxim
• Pentru exterior şi interior

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.02 g/cm3

FT: R10

TiefGrund
Amorsă acrilică cu putere mare
de pătrundere în stratul suport,
pentru interior și exterior

10L
250 m2

2,5L

1L

60 m2 25 m2

SCULE

50

cu 50-200 ml

CULOARE
Transparent

Pentru vopselele lavabile de interior şi exterior, diluabil în
proporţie de până la 1:4 cu apă, transparent, ecologic.
• Ușor de aplicat
• Egalizează capacitatea de absorbție a stratului suport
• Economic

1m2

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.02 g/cm3

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R16

Rollgrund Rapid
Grund de profunzime,
tixotrop, optimizat
pentru aplicarea cu rola

15L

9L

100 m2

60 m2

2,5L

1m2

17 m2

cu aprox. 150 ml

SCULE

CULOARE

Grund transparent destinat egalizării suprafețelor suport
interioare solide (fixe), ce sunt puternic sau neuniform
absorbante.

Transparent

• Optimizează timpul de aplicare a finisajului
• Aplicare ușoară, omogenă și curată
• Fiind tixotrop, nu picură

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.0 g/cm3

Grundurile transparente se pot aplica cu rola?
Gleturile pe bază de ipsos (gips) sunt gleturi de umplere,
nu gleturi de finisaj. Gleturile pe bază de ciment sau
cele pe bază de dispersie sunt recomandate pentru
obținerea de suprafețe destinate acoperirii cu vopsele
sau alte tipuri de finisaje fine.
Din păcate, în practică nu se respectă întotdeauna aceste
reguli rezultând diverse probleme: suprafețe mult prea
absorbante, urme de pensulă sau bidinea după aplicarea
grundului (gleturile de ipsos fiind foarte moi) etc.
Tocmai pentru a evita astfel de probleme, Caparol este
primul producător care pune la dispoziția clienților săi
grunduri transparente tixotropizate ce se aplică cu
rola, fără a picura sau a lăsa dâre inestetice pe perete.
FT: 656

CapaPlex
Grund special diluabil cu
apă, pentru îmbunătățirea
suprafețelor și a vopselelor pe
bază de clei, interior și exterior

10L

5L

1m2

80 m2

40 m2

cu 50-200 ml

SCULE

CapaPlex este un grund pe bază de dispersie, incolor, diluabil
cu apă, pentru egalizarea suprafeţelor solide (fixe) ce sunt
puternic sau neuniform absorbante. Destinat în mod deosebit
suprafeţelor din BCA.

CULOARE

• Strat de protecție lucios pentru interior
• Îmbunătățește vopselele de interior
• Conținut ridicat de compuși solizi (liant)

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

SATINAT până la LUCIOS

1.06 g/cm3

GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ

Transparent

FT: 656

FungiGrund
Pentru grunduirea suprafețelor
interioare şi exterioare afectate
sau predispuse apariției
mucegaiului şi a algelor

10L

2,5L

1m2

65 m2

16 m2

cu 150-200 ml

SCULE

Destinat grunduirii suporturilor poroase, absorbante de la interior
şi exterior, ca pregătire preliminară aplicării de finisaje Caparol.
• Putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice
• Reduce absorbția stratului suport
• Capacitate ridicată de sorbţie şi difuzie

CULOARE
Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.0 g/cm3
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GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 201

Sylitol® RapidGrund 111
Grund mineral tixotrop,
optimizat pentru aplicarea cu
rola, pentru vopselele silicatice

Transparent, pentru egalizarea suprafețelor minerale solide,
puternic sau neuniform absorbante. Poate fi folosit și pentru
reglarea consistenței (diluția) tencuielilor și a vopselelor de
dispersie silicatică.

GRUNDURILE CAPAROL • SOLUȚII PENTRU ORICE APLICAȚIE

• Grund de profunzime cu efect de consolidare și silicatizare
• Aplicare tixotropă cu rola
• Aplicare curată și sigură
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10L
80 m2

2,5L

1m2

20 m2

cu 50-200 ml

SCULE

CULOARE

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.04 g/cm3

GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 657

CapaGrund Universal

12,5L

Grund special alb, cu o înaltă
permeabilitate la vaporii de apă,
pentru interior și exterior

80 m2

5L
30 m2

SCULE

1m2

cu 150-200 ml

CULOARE

Grund pentru vopsele de dispersie, vopsele pe bază de răşini
siliconice şi cele de dispersie silicatică, aplicabil pe suprafețe
minerale noi sau pe tencuieli vechi pe bază de rășini sintetice precum
și pe sisteme de termoizolație.
• Barieră împotriva alcalinității pentru tencuielile minerale
• Cu capacitate de silicatizare pentru vopselele de dispersie
silicatică aplicate ulterior
• Promotor de aderență pe suprafețele cu absorbție redusă

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.50 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Tencuielile / mortarele noi pot fi vopsite după
păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă
3-4 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o
umiditate relativă a aerului de 65%. Dacă acești
timpi de uscare nu sunt respectați, pe fațadele
vopsite vor apărea pete albicioase: eflorescențe

de hidroxid de calciu.
Prin aplicarea suplimentară a unui strat de
CapaGrund Universal se reduce riscul apariției
acestor eflorescențe în cazul tencuielilor alcaline
din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot
fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

FT: R13

PutzGrund

25Kg

Grund special diluabil cu apă,
cu rol de creștere a aderenței,
destinat aplicări pe suprafeţele
minerale portante

110 m2

7Kg

1m2

30 m2

cu 200-250 g

SCULE

CULOARE

Grund pigmentat cu conţinut de nisip de marmură destinat
grunduirii suprafețelor minerale portante, interioare și
exterioare, ca pregătire a suprafețelor înaintea aplicării
tencuielilor decorative Caparol.

Minera Universal
Produs structurabil pe bază
minerală imbunătățit cu rășină
siliconică, cu conținut de cuarț, cu
o înaltă permeabilitate la vaporii
de apă, cu capacitate de umplere

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.59 g/cm3

FT: 202
22Kg
50 m2

8Kg

1m2

20 m2

cu 400-500 g

SCULE

Egalizează optic tencuielile minerale neuniform structurate și
umple/acoperă fisurile fine din tencuieli. Aplicabil ca grund,
strat intermediar şi strat final.
• Conferă structură
• Permeabilitate ridicată la vapori de apă
• Cu efect de silicatizare pentru vopselele de dispersie silicatică
aplicabile ulterior

GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ

• Componentă a sistemelor de termoizolație Capatect
• Pentru finisarea cu tencuieli structurabile
• Se obțin suprafețe cu structură rugoasă pentru diverse tehnici
decorative



Alb + ColorExpress

CULOARE

Alb + ColorExpress

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.64 g/cm3

GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ

Alb + ColorExpress
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GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

HaftGrund EG

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R12
12,5L

Grund de aderență,
remineralizant, pentru vopselele
de dispersie, de dispersie
silicatică şi cele siliconice,
aplicabil la interior și exterior

1m2

5L
30 m2

70 m2

cu 150-200 ml

SCULE

CULOARE

Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab absorbante.

Alb + ColorExpress

• Cu capacitate de silicatizare pentru vopselele de dispersie
silicatică aplicate ulterior
• Grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate
în strat subțire
• Timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitoriile ulterioare

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.53 g/cm3

FT: R12
15L

Caparol WeissGrund
Grund pigmentat de aderență,
pentru vopselele de dispersie,
aplicabil la interior

125 m2

5L

2,5L

1L

34 m2

17 m2

7 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 120 ml

CULOARE
Alb + ColorExpress

Egalizează capacitatea de absorbţie şi îmbunătăţeşte aderenţa
vopselelor pe suprafeţele netede, cu absorbție redusă.
• Gata pregătit pentru aplicare
• Cu aderență foarte bună
• Capacitate bună de acoperire

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.47 g/cm3

Ce este GrundierSistem?
Unele culori intense au o capacitate mai redusă
de acoperire iar vopselele colorate în nuanțe de
roșu, portocaliu, galben etc. necesită aplicarea
a mai multor straturi de vopsea - o posibilă
sursă de reclamații și clienți nemulțumiți.
Tocmai din această cauză Caparol a dezvoltat
GrundierSistem oferind posibilitatea colorării
grundurilor în nuanțe corespunzătoare,
special selecționate, disponibile în sistemul
de nuanțare computerizată ColorExpress.
Folosind grundul colorat în aceste nuanțele
GrundierSistem, vopselele colorate au o
acoperire corespunzătoare prin aplicarea doar
a două sau cel mult trei straturi de vopsea.

Caparol GrundierFarbe
Amorsă albă destinată grunduirii
suprafețelor interioare ce
urmează a fi acoperite cu
vopsele de dispersie sintetică
(vopsele lavabile)

FT: R15
15L

1m2

150 m2

cu aprox. 100 ml

SCULE

CULOARE
Alb

În special în cazul gips-cartonului, reduce semnificativ riscul de
exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.
• Ușor de aplicat
• Foarte economic
• Cu capacitate bună de difuzie
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GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.53 g/cm3

GRUNDURI PE BAZĂ DE SOLVENT
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 669

Dupa-Putzfestiger
Grund de profunzime fără
substanțe aromatice, transparent,
cu conținut de solvenți, pentru
interior și exterior

10L

2,5L

1m2

45 m2

12 m2

cu 150-300 ml

SCULE

Consolidează suprafețelor poroase, nisipoase ale tencuielilor
și betoanelor precum și pentru suprafețele de pe care s-au
îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea.

CULOARE

Transparent

• Fără substanțe aromatice
• Consolidează suprafețele cretoase și nisipoase
• Pentru sistemele de termoizolație și tencuielile ce conțin polistiren

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

0.775 g/cm3

FT: 202
1m2

10L

TiefGrund TB

45 m

cu 150-300 ml

SCULE

CULOARE

2

Grund de profunzime transparent,
cu conținut de solvenți, pentru
interior și exterior

Special destinat suprafețelor de ipsos. Pentru amorsarea şi
consolidarea tencuielilor vechi cu suprafața nisipoasă, făinoasă
și cretoasă.
• Capacitate mare de penetrare
• Consolidează stratul suport
• Uscare rapidă

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

0.8 g/cm3

10L

1m2

50 m2

cu 180-220 ml

SCULE

CULOARE

GRUNDURI PE BAZĂ DE SOLVENT

Transparent

FT: 735

Destinat consolidării suprafețelor exterioare acoperite cu
vopsele vechi cretoase dar portante, precum și pentru toate
suprafețe ce urmează a fi finisate cu vopseaua Duparol.
• Pe suprafețe dense, slab absorbante
• Destinat și materialelor de construcție care conțin polistiren
• Consolidează straturile vechi cretoase dar portante

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1.2 g/cm3



Grund fără substanțe aromatice,
pigmentat, cu conținut de solvenți,
pentru interior și exterior.

GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ

Dupa-HaftGrund

SFATUL SPECIALISTULUI
Suprafețele nisipoase, cretoase, cele foarte moi (ipsos)
trebuie consolidate înaintea finisării. Acest lucru se
poate obține în mod deosebit cu grunduri pe bază de
solvent. Grundurile Caparol pe bază de solvent sunt
grunduri nearomatice, adică nu au un miros foarte
puternic. Cu toate acestea folosirea lor la interior este
una limitată, fiind interzisă în zonele unde se prepară sau
se depozitează alimente. În orice caz, este importantă
informarea clientului înaintea începerii lucrărilor
despre necesitatea folosirii acestor produse în cazuri
particulare, cu privire la mirosul specific de solvent și
remanența acestuia pe o perioadă ceva mai îndelungată
decât a produselor pe bază de apă.
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 Indiferent dacă se lucrează la interior sau exterior, lemn, metal sau PVC, provocările
sunt multiple și complexe.
 Caparol vine în sprijinul dumneavoastră cu un sortiment de produse acrilice și
alchidice adaptate fiecărei situații în parte.
 Gamă coloristică bogată atât pentru sortimentul acrilic cât și pentru cel alchidic.
 Produse performante cu rezistență ridicată la uzură și intemperii.

LACURI ȘI LAZURI

Lacuri și Lazuri pentru rezultate excelente!

GAMA COMPLETĂ ȘI VERSATILĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE
GRUNDURI PIGMENTATE ȘI TRANSPARENTE
SITUAȚIE

SOLUȚIE

AVANTAJE

UNELTE

PAG

Căutați un grund universal
pe bază alchidică pentru interior
și exterior?

• Protecție anticorozivă eficientă pe fier și oțel
• Aderență de top
• Uscare rapidă
• Miros redus

61

Doriți straturi de finisaj alb pe
lemn la exterior? Aveți nevoie
de un grund care să vă asigure
garanția că albul rămâne
imaculat? Aveți nevoie de un
grund performant de izolare a
substanțelor colorante din lemn!

• Aderență maximă pe lemn
• Capacitate bună de izolare
• Caracteristici de umplere foarte bune
• Aplicare ușoară

61
62

Doriți tratarea și conservarea
lemnului la exterior? Doriți
să prelungiți durabilitatea
acestuia?

• Capacitate ridicată de impregnare
• Reglarea absorbției
• Protecție eficientă contra dăunătorilor
lemnului

61

Căutați un primer
monocomponent cu aderență pe
aproape orice tip de suport?

• Aderență deosebită
• Uscare rapidă
• Fără miros
• Nuanțabil în sistem computerizat

62

LACURI ALBE ȘI COLORATE
SITUAȚIE

SOLUȚIE

AVANTAJE

UNELTE

PAG

Lac universal acrilic foarte
rezistent cu stabilitate ridicată a
culorilor la interior și exterior.

• Aplicare deosebit de facilă
• Stabilitate bună la UV
• Rezistență bună la agenți chimici, lovire,
zgâriere

62

Lac universal alchidic în culori
briliante pentru interior și
exterior

• Capacitate ridicată de acoperire
• Rezistență de top la intemperii
• Rezistență la zgâriere, chimicale

63

Doriți finisaje de efect? Doriți
obținerea unor tonuri nobile
metalice sau cu efect perlat?

• Efect metalic
• Efect perlat
• Rezistență înaltă la intemperii și UV
• Rezistent la agenți de curățare casnici

63

Lac special pentru finisajul
fațadelor metalice/Coil coating/
panouri sandwich

• Rezistență înaltă la intemperii și UV
• Suprafețele de finisaj
pot fi curățate
• Stabilitate ridicată a culorilor
• Rezistent la chimicale și uleiuri minerale

63

Aveți nevoie de finisaje pe
acoperișuri din suport metalic?

• Strat de protecție deosebit
de elasitic
• Aderență de top
• Rezistent la soluții diluate de acizi, baze, apă
salină

63

58

LAC MAT
SITUAȚIE

SOLUȚIE

Lac universal acrilic mat
pentru interior.

AVANTAJE

UNELTE

PAG
62

• Fără miros
• Mat
• Aplicare facilă
• Timpi de uscare reduși
• Rezistent la îngălbenire

LACURI SPECIALE 3 ÎN 1 PENTRU METAL
SITUAȚIE

SOLUȚIE

AVANTAJE

UNELTE

PAG

Doriți un lac alchidic care poate
fi utilizat ca și grund, strat
intermediar și final? Doriți o
protecție anticorozivă de durată?

• Lac 3 în 1
• Strat gros
• Rezistență bună la intemperii
• Capacitate ridicată de acoperire
• Categorie de rezistență anticorozivă C4 H

64

Doriți un sistem anticoroziv
simplu și eficient pe bază
de dispersie acrilică?

• Lac 3 în 1
• Capacitate ridicată de acoperire
• Adrență de top
• Durabilitate de top
• Categorie de rezistență anticorozivă C4 H

64

GAMA COMPLETĂ ȘI VERSATILĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE

Perfecțiunea este pasiunea noastră!
Ca și parteneri ai clienților noștri, ne dorim ca
aceștia să obțină rezultate ideale de fiecare dată.
Recomandăm astfel produse cu:

 Miros redus al produselor
pentru interior;
 Uscare rapidă și o capacitate
superioară de acoperire pe
toate tipurile de suport;
 Rezistență ridicată 			
la intemperii și UV;
 Grad de luciu de la mat
până la super-lucios;
 Paletă bogată de culori obținută
în sistem computerizat;
 Gamă de produse
specializată pe domenii.

59

LEMNUL – UN MATERIAL VIU ȘI ELEGANT AL NATURII
Lemnul este un material nobil frecvent utilizat la construcția
cabanelor tradiționale. Acest fapt se datorează excelentelor
caracteristici de termoizolare, ale frumuseții acestuia și nu
în ultimul rând datorită aspectului ”eco-friendly”. Aceste
calități sunt căutate de arhitectura modernă care folosește
lemnul pentru a da un caracter special de bunăstare și

căldură clădirilor.
Pentru a vă bucura de acest tip de material un timp cât mai
îndelungat și pentru a preveni îmbătrânirea lui prematură,
este esențial să îl protejați și să îi faceți mentenanța în mod
regulat, păstrându-i frumusețea naturală în acest fel.

PROTECȚIA ȘI FINISAJUL LEMNULUI: LACURI ȘI LAZURI
SITUAȚIE

SOLUȚIE

AVANTAJE

UNELTE

PAG

Doriți să obțineți nuanțe
speciale de gri? Vă doriți
un aspect de lemn în patina
naturală?

• Ideal pentru fațade din lemn – tonuri de gri
• Protecție în film
• Ideală pentru renovări

65

Căutați un lac transparent
pu-acrilic ecologic pentru
dușumele și nu găsiți?

• Rezistență mare la uzură
• Cu uscare rapidă
• Rezistent la agenți de curățare casnici
• Elastic
• Fără miros

65

Doriți o lazură acrilică pentru
interior? Doriți să explorați
universul culorilor din
paletarul 3D-System Plus?

• Poate fi aplicată pe rame/tocuri de
ferestre și uși
• Poate fi aplicată pe jucării pentru copii
• Ecologică
• Nu se exfoliază

66

Căutați o lazură de ultimă
generație pe bază de uleiuri
naturale?

• Ecologică
• Miros redus
• Pentru orice tip de lemn la exterior
• Cu conținut ridicat de ulei natural

66

Lazură universală pe bază
acrilică pentru orice tip de
lemn la exterior. Produs
ecologic foarte ușor de aplicat.

• Rezistență deosebită la intemperii și UV
• Aplicare foarte ușoară
• Nu se exfoliază
• 13 nuanțe standard

67

Un produs ideal pentru
impregnarea și protejarea
dușumelelor din lemn la
exterior

• Protecție la UV
• Fără biocizi
• Tixotrop
• Hidrofob

68

Fațade din lemn? Avem
soluția ideală!

• Foarte rezistentă la intemperii și UV
• Strat opac, acoperă fibra lemnului
• Elastic
• Nu crapă, nu exfoliză

68

60

GRUNDURI PIGMENTATE ȘI TRANSPARENTE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

2,5L 0,75L

1m2

FT: 010

Capalac AllGrund

20 m2 6 m2

Grund pigmentat pe bază
de rășină sintetică cu conținut
de pigmenți activi anticorozivi.

cu aprox. 135 ml

SCULE

Grund de aderență cu uscare rapidă și protecție anticorozivă completă
pe suporturi din fier și oțel precum și grund universal pe aluminiu, zinc,
PVC-Dur, lemn, cupru
• Aderență de top pe suporturi variate
• Anticoroziv pe fier și oțel
• Uscare rapidă
• Rezistență bună la intemperii

CULOARE
Alb

APLICARE

DENSITATE
1,3 g/cm3

FT: 026
10L

Capalac GrundierWeiß

100 m

Grund pigmentat alb cu rol de
izolare a substanțelor colorante din
lemn. Pe bază de rășină alchidică cu
solvenți fără substanțe aromatice.

2

2,5L

0,75L

25 m

7,5 m

2

2

SCULE

Grund cu capacitate excelentă de umplere și de izolare a substanțelor
colorante din lemn la exterior. Recomandat pe elemente din lemn
rugoase sau peste finisaje vechi. Poate fi acoperit cu produse acrilice
sau alchidice. A nu se utiliza la interior.
• Acoperă foarte bine
• Capacitate de umplere ridicată
• Cu capacitate de difuzie
• Izolează substanțele colorante din lemn

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE

Alb

APLICARE

DENSITATE
1,2 g/cm3

FT: 025
10L

Capalac HolzImprägniergrund*

100 m

2

Grund transparent de impregnare,
pe bază de rășină alchidică cu
conținut redus de substanțe
aromatice

2,5L

0,75L

25 m

7,5 m

2

2

SCULE

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE
Incolor

APLICARE

DENSITATE

GRUNDURI PIGMENTATE ȘI TRANSPARENTE

Grund de lemn cu efect de protecție excelent contra mucegaiului și
dăunătorilor lemnului. Are efect de consolidare a structurii lemnului.
• Contra algelor și ciupercilor
• Uscare rapidă
• Capacitate ridicată de impregnare
• Consolidează lemnul

0,8 g/cm3

FT: R59

Caparol Holzschutz Grund+
Grund transparent de impregnare,
pe bază de emulsie alchidică.

10L
100 m2

2,5L

0,75L

25 m2 7,5 m2

SCULE
Grund de impregnare transparent pe bază de acrilați, cu efect
de protecție împotriva algelor și ciupercilor care putrezesc sau
colorează (albăstresc) lemnul. Poate fi aplicat pe toate tipurile de lemn.
• Grund special pentru straturi finale acrilice
• Reglează absorbția
• Eficient contra dăunătorilor lemnului
• Impregnează eficient lemnul

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE
Incolor

APLICARE

DENSITATE
1,0 g/cm3

61

GRUNDURI ȘI LACURI ACRILICE ALBE ȘI COLORATE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 960
10L

Capacryl Haftprimer
„Campionul aderenței“

2,5L 0,75L

80 m2

Grund pigmentat pe bază de
dispersie acrilică. Nuanțabil în
sistem computerizat ColorExpress.

20 m2 6 m2

SCULE

Grund de aderență peste finisaje vechi, lemn, zinc, PVC-Dur, aluminiu,
cupru și alte suporturi critice. Poate fi aplicat cu lacuri acrilice și
alchidice.

1m2

cu aprox. 120 ml

CULOARE

Alb +

APLICARE

• Uscare rapidă
• Se pretează la șlefuire
• Poate fi aplicat pe jucării pentru copii
• Pe bază acrilică

DENSITATE
1,5 g/cm3

FT: 961
10L

Capacryl Holz-IsoGrund

2,5L 0,75L

80 m2

Grund pigmentat alb, pe bază de
dispersie epoxidică. Recomandat
la finisajul lemnului de culoare
închisă.

20 m2 6 m2

SCULE

Grund de izolare pe lemn și elemente din lemn cu conținut ridicat
de substanțe colorante. Se utilizează înaintea lacurilor acrilice sau a
vopselei Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

1m2

cu aprox. 120 ml

CULOARE
Alb

APLICARE

• Ecologic
• Poate fi aplicat pe jucării pentru copii
• Cu capacitate de difuzie
• Izolează substanțele colorante din lemn

DENSITATE
1,3 g/cm3

FT: 052
10L

Capacryl PU-Satin/Gloss

100 m2

Lacuri albe și colorate semilucioase și lucioase pentru finisaje
de excepție. Pe bază de dispersie
poliuretan-acrilică.

2,5L

0,75L

25 m2 7,5 m2

SCULE

Lacuri premium pentru straturi intermediare și finale pe lemn
grunduit, stabil dimensional precum și metal sau PVC-Dur grunduit
la interior și exterior.

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE

Alb +

APLICARE

• Rezistent la agenți de curățare casnici
• Poate fi aplicat pe jucării pentru copii
• Straturile uscate de finisaj nu se lipsesc între ele
• Ecologic, fără miros

DENSITATE
1,3 g/cm3

FT: 963

Capacryl PU-Matt
Lac alb sau colorat mat pentru
finisaje cu efect nobil la interior.
Pe bază de dispersie poliuretanacrilică.

Lac premium pentru straturi intermediare și finale pe lemn grunduit
stabil dimensional precum și metal și PVC-Dur grunduit la interior.
• Rezistent la agenți de curățare casnici
• Poate fi aplicat pe jucării pentru copii
• Straturile uscate de finisaj nu se lipsesc între ele
• Foarte rezistent la îngălbenire
• Ecologic, fără miros

62

2,5L

0,75L

25 m

7,5 m

2

SCULE

1m2

2

cu aprox. 100 ml

CULOARE
Alb +

APLICARE

DENSITATE
1,3 g/cm3

LACURI ALCHIDICE ALBE ȘI COLORATE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 050, 060
10L

Capalac
• Hochglanz-Buntlack
• Seidenmatt-Buntlack

2,5L 0,75L
20 m

80 m

2

2

Lacuri albe și colorate semi-luciose
și super-lucioase, pentru o simbioză
perfectă între durabil și estetic.
Pe bază de rășină alchidică.

6m

SCULE

2

1m2

cu aprox. 120 ml

CULOARE

Alb +

Lac mătăsos și lucios pentru finisaje de excepție pe elemente
din lemn stabil dimensional, metal și PVC-Dur la interior
și exterior. Poate fi utilizat și pe elemente de încălzire cu excepția
culorii albe.

APLICARE

• Capacitate bună de umplere
• Stabilitate foarte bună a culorilor
• Acoperire de excepție

DENSITATE
1,0 g/cm3

FT: 051
Lac lucios pentru efecte metalice
nobile. Produs pe bază alchidică cu
solvenți fără substanțe aromatice.

SCULE

1m2

LACURI ALCHIDICE ALBE ȘI COLORATE

1L

16,5 m2 6,5 m2

cu aprox. 150 ml

CULOARE
Pigmentat +

Lac de efect metalic și perlat pentru finisaje de excepție pe elemente
din lemn stabile dimensional, metal și PVC-Dur la interior și exterior.

APLICARE

• Culori în tonuri creative
• Suprafețe nobile
• Rezistență ridicată la intemperii și UV

DENSITATE
1,0 g/cm3

Capalac Disbocolor 493
Methacrylharzschutz
Lac colorat conceput special pentru
protecția și finisajul fațadelor
metalice. Produs pe bază de rășină
metacrilică cu conținut de solvent.

8L

1m2

50 m2

cu aprox. 160 ml

SCULE

CULOARE



FT: 008

Alb +

Lac special pentru fațade metalice! Cu uscare rapidă și stabilitate
înaltă a culorilor.

APLICARE

• Culori în tonuri briliante
• Rezistent la UV și intemperii
• Strat de finisaj cu proprietăți de auto-curățare

DENSITATE
1,2 g/cm3

FT: 480

Disboflex 480 Metallschutz
Strat de finisaj elastic pentru
suporturi metalice. Produs
mat-mătăsos, pe bază de dispersie
acrilică.

Produs cu elasticitate ridicată pentru protecția metalului.
Recomadat în mod special pentru finisajul acoperișurilor din tablă
de orice fel. Nu necestită grund!
• Aderență și elasticitate
• Rezistent la ploi acide
• Fără plumb

15L

1m2

25 m2

pensula/rola: aprox. 160-240 ml
pulverizare airless: aprox. 240-400 ml

SCULE

CULOARE
Gri - Ral 7038

APLICARE

DENSITATE
1,25 g/cm3
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GRUNDURI ȘI LACURI ACRILICE ALBE ȘI COLORATE

2,5L

Capalac Effektlack

LACURI ANTICOROZIVE 3 ÎN 1
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 966

Capalac Aqua Metallschutz

10L

Lac profesional mătăsos de
protecție anticorozivă. Produs
pe bază de dispersie sintetică.

45 m2

2,5L 0,75L
11 m2 4 m2

SCULE

Lac 3 în 1 pe bază de dispersie pentru protecția metalului la
interior și exterior. Protecție anticorozivă pe oțel și oțel zincat
conform DIN EN ISO 12944-6.

1m2

cu aprox. 220 ml

CULOARE

Alb +

APLICARE

• Norma anticorozivă C4 M pe oțel și C4 H pe oțel zincat
• Rezistență foarte bună la intemperii
• Capacitate bună de acoperire
• Aderență de top

DENSITATE
1,3 g/cm3

FT: 091

Capalac Dickschichtlack
Lac profesional anticoroziv, cu
grad de luciu mat sau mătăsos.
Produs pe bază de solvent.

Lac 3 în 1 în strat gros pentru protecția și finisajul colorat pe
fier, oțel, zinc, aluminiu, cupru, PVC-Dur și elemente din lemn la
interior și exterior. Protecție anticorozivă pe fier și oțel.
• Acoperă foarte bine
• Rezistență foarte bună la intemperii
• Norma de protecție anticorozivă C4 H pe oțel zincat

75 m2

2,5L

0,75L

19 m2 7,5 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 130 ml

CULOARE
Alb +

APLICARE

DENSITATE
1,3 g/cm3

SPUNE
ADIO
RUGINEI!
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10L

LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN
Până nu demult, tonurile de gri care imită
culoarea lemnului îmbătrânit natural se
reproduceau cu dificultate. Nu mai este cazul,
deoarece lazura noastră cu pigmenți speciali
– Capadur Greywood –
reușește să redea patina
naturală de gri într-un mod
uniform și nobil. Stratul
de finisaj rafinat în tonuri
metalice se poate obține
în șase nuanțe de gri
diferențiate optim. Lăsațivă fascinați de minunatele
tonuri coloristice inspirate
din natură!
FT: 022
5L

Capadur GreyWood*

55 m

Lazură pentru lemn la exterior.
Culori speciale în tonuri de gri.

1m2

0,75L
2

9m

2

cu aprox. 90 ml

SCULE

CULOARE
Nuanțe standard +

APLICARE

DENSITATE
1,0 g/cm3

• Excelentă protecție la UV

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN

Lazură pe bază de dispersie acrilică, cu protecție în film.
Conceput cu o formulă de pigmentare specială menită să imite
colorarea naturală a lemnului în tonuri de gri.

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

Lac transparent de sigilare mătăsos
sau super-lucios pentru suporturi
din lemn la interior. Produs pe bază
poliuretan-acrilică. Fără miros.

2,5L 0,75L

80 m

2

20 m

2

SCULE

7m

2

1m2

cu aprox. 125 ml

LACURI ANTICOROZIVE 3 ÎN 1

10L

Capadur Parkett und
Siegellack



FT: 186

CULOARE

Incolor

Lac transparent special pentru parchet. Recomandat și la
sigilarea finisajelor de lazuri și lacuri. Pentru interior.
• Rezistență la uzură
• Rezistent la agenți de curățare casnici
• Elastic
• Se prelucrează ușor

APLICARE

DENSITATE
1,0 g/cm3
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LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 187
2,5L

Capadur DecorLasur

0,75L

25 m2 7,5 m2

Lazură ecologică pentru finisajul
lemnului la interior și exterior.
Paletă largă de culori. Pe bază
de dispersie poliuretan-acrilică.

SCULE

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE
Nuanțe standard +

Lazură acrilică pentru decorarea de excepție și protecția
lemnului la interior și exterior. Produs de finisaj
semitransparent cu posibilități de nuanțare computerizată.

APLICARE

• Gamă largă de culori
• Poate fi aplicată pe jucării pentru copii
• Ecologică

DENSITATE
1,05 g/cm3

SUSTENABILITATE
Uleiul de camelină extras din planta
cu același nume intră în compoziția
produsului Capadur UniversalLasur.
Adaosul de uleiuri naturale ajută la
conservarea și păstrarea frumuseții
naturale a lemnului mai mult timp. Un
avantaj suplimentar este modul de
aplicare deosebit de simplu și ușor.
Indiferent dacă sunteți un aplicator
profesionist sau un începător consistența
tixotropă face ca materialul să rămână pe
pensulă fără să picure.

FT: 028

UniversalLasurGeo
Lazură pentru lemn produsă
din resusrse regenerabile.
Produs cu conținut ridicat
de uleiuri naturale.

Lazură universală cu efect de hidro-perlare pentru exterior.
Produs pe bază de rășină alchidică. Recomandat la protecția
și decorarea fațadelor din lemn, a gardurilor, pergolelor sau
mobilierului de grădină.
• Pentru orice tip de lemn, la exterior
• Protecție ridicată la UV
• Hidrofobă
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2,5L

0,75L

25 m2 7,5 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 100 ml

CULOARE

Nuanțe standard +

APLICARE

DENSITATE
1,0 g/cm3

LEMNUL – unul dintre cele mai vechi materiale utilizate – parte a culturii și civilizației ! Importanța
lemnului a crescut, odată cu conotația resurselor regenerabile. Indiferent de domeniul în care este
utilizat – acesta trebuie protejat!

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

2,5L 0,75L

1m2

FT: R58

Caparol AquaLasur+
Lazură acrilică pentru protecția
și finisajul lemnului la exterior.
Cu capacitate ridicată de
impregnare, nu se exfoliază.

25 m2 8 m2

SCULE

Lazură cu o formulă inovatoare, ecologică, pentru protecția
elementelor din lemn la exterior.

CULOARE
13 standard

APLICARE

DENSITATE
1,0 g/cm3

ALB

VERDE

NATUR

PIN

STEJAR

ALUNĂ

MAHON

LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN

• Aplicare ușoară, fără miros
• Uscare rapidă
• Nu se exfoliază
• Protecție ridicată la intemperii și UV
• Pentru orice tip de lemn la exterior

cu aprox. 100 ml

TEC

Lemnul este un material natural care prezintă
caracteristici unice. Inclusiv din același trunchi de
copac nu există două bucăți complet similare. Această
diversitate a lemnului și a tipurilor de lemn deschide
posibilități vaste pentru domeniul de utilizare, de
protecție și finisaj al acestuia. În acest sens de o
importanță deosebită sunt pregătirea suportului din
lemn înainte de finisajul propriu-zis iar ulterior tipul
de material pe care îl vom utiliza pentru a atinge
rezultatele dorite. Astfel, gama de lacuri și lazuri
Caparol – vine cu soluții adecvate fiecărei situații
particulare.

NUC

CIREȘ

MERBAU

PALISANDRU

ABANOS
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LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

Capadur Holz-Öl

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

2,5L

1m2

FT: 179

Ulei pentru suporturi critice din
lemn la exterior. Are capacitate
ridicată de impregnare și nu
exfoliază. Pe bază de rășină hibrid
alchidică cu conținut ridicat de ulei
natural.

21 m2

cu aprox. 120 ml

SCULE

Ulei de lemn premium cu capacitate ridicată de impregnare și colorare
a elementelor din lemn la exterior.
• Excelentă rezistență la UV
• Fără conservanți
• Tixotrop
• Hidrofob
• Prelucrare ușoară

CULOARE
Nuanțe standard

APLICARE

DENSITATE
0,87 g/cm3

FT: 173

Capadur
Wetterschutzfarbe NQG*
Vopsea specială pentru fațade din
lemn la exterior. Poate fi utilizată la
finisajul burlanelor din tablă zincată
sau PVC-Dur. Produs pe bază de
rășină sintetică.

Vopsea pentru lemn cu formulă de ultima generație și tehnologie
nano-cuarț pentru suprafețe curate mai mult timp. Pentru protecția și
decorarea lemnului stabil și instabil dimensional precum și a burlanelor
din PVC-Dur sau tablă zincată la exterior.
• Rezistență deosebită la intemperii
• Tendință redusă de murdărire
• Stabilitate foarte bună a culorilor
• Protecție în film
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10L

2,5L 0,75L

68 m

2

FILMSCHUTZ

17 m

2

SCULE

5m

2

1m2

cu aprox. 150 ml

CULOARE

GEGEN ALGENUND PILZBEFALL

Nuanțe standard +

APLICARE

DENSITATE
1,3 g/cm3

 Principalul rol al acestora este de a netezi suprafața și a oferi un aspect uniform
înainte de finisare.
 Indiferent că discutăm despre zugrăveli, sau chiar despre tehnici decorative
exclusiviste, primul pas important în procesul de înnobilare al pereților este
aplicarea unei mase de șpaclu.

MASE DE ȘPACLU

Masele de șpaclu, sau gleturile sunt eroii ascunși
sub fiecare perete zugrăvit cu succes

MASE DE ȘPACLU
Masele de șpaclu reprezintă un pas elementar în pregătirea suportului înainte de aplicarea finisajelor.
Știați că masele de șpaclu Caparol sunt gata preparate pentru utilizare? Astfel, nu mai pierdeți timpul cu prepararea și
omogenizarea materialului.

Doriți să obțineți niște suprafețe netede, fără inconveniența
de a inhala prafuri la prepararea materialului?
Timpul este esențial, de asemenea se cer rezultate rezistente
cu calitate de top? AkkordSpachtel fein este soluția perfectă.

Este nevoie de șpăcluirea unor pereți / tavane din spații
umede private?
Nici o problemă, gletul AkkordSpachtel KF face față cu brio
acestor tipuri de solicitări.

Lucrați la un proiect și se cer soluții economice și rapide?
Gletul Ratio-Spachtel este alegerea ideală.
Gletul gata preparat se aplică cu ușurință și cu aparate
Airless performante.

Lucrări cu denivelări și defecte mai pronunțate pe suprafață?
Gletul AkkordSpachtel SXL combină avantajele gleturilor
pastă cu cele ale gleturilor pulbere, este gata preparat, dar
poate fi aplicată în grosimi mai mari.

Ecologia, sănătatea și capacitatea de sorbție sunt factorii
de decizie?
Gletul pe bază de var Histolith Kalspachtel Natur răspunde
perfect la aceste tipuri de cerințe.
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Încăperi sănătoase

Aplicare în grosime mare

Proiecte

Spații umede private

Suprafețe de top

GROSIME

Var

Dispersie

LIANT
DOMENIU DE UTILIZARE

SOLUȚIA

1-2 mm

1-2 mm

1-2 mm

2-3 mm

0,5-10 mm
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GLETURI / MASE DE ȘPACLU
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R44

Akkordspachtel fein

AT

Glet gata preparat, pentru
suprafețe cu calitate de top

1m2

25Kg
13,9 m2

7Kg
3,9 m2

SCULE

Pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială sau beton
precum și obținerea de suprafețe fin texturate. De asemenea, ca
și pregătire de strat suport pentru tehnicile decorative Stucco
Decor Di Luce respectiv Stucco Satinato.

cu aprox. 1,8 kg
(la 1 mm grosime)

CULOARE

Alb natur

• Cu emisii reduse și fără solvenți
• Aderență ridicată, cu capacitate de difuzie
• Poate fi șlefuită în stare uscată sau sclivisită umed
• Gata pregătită pentru aplicare

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

–

25Kg

1m2

16,7 m2

cu aprox. 1,5 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE

SFATUL SPECIALISTULUI
Mai ales în cazul proiectelor mai mari,
timpul este un factor extrem de important.
Pentru o utilizare cât mai rapidă și
economă, marea majoritate a gleturilor pot
fi aplicate cu aparate Airless performante.
Nu uita, la aplicarea cu aparate Airless
este esențială îndepărtarea tuturor
filtrelor din pistol!

FT: 714

Akkordspachtel KF
Glet gata preparat, pentru
pregătirea suporturilor
din încăperi umede private

Masă de șpaclu specială, gata pregătită pentru aplicarea
prin pulverizare, cu rezistență crescută la umiditate și o
aderență foarte bună.

Alb natur

• Rezistă la umiditate
• Rezistență ridicată, după uscare
• Cu capacitate de difuzie

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

–

FT: 716

Ratio-Spachtel
Glet gata preparat,
pentru proiecte rapide

Masă de șpaclu sub formă de pastă destinată aplicărilor manuale
sau mecanizate cu ajutorul aparatelor Airless pentru materiale
vâscoase sau pompe de mortare cu melc.
• Aplicare ușoară pe suprafețe mari
• Cu capacitate de difuzie
• Se poate finisa prin sclivisire umedă
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1m2
25Kg
16,7 m2

cu aprox. 1,5 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE

Alb natur

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

–

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 9628

Akkordspachtel SXL

1m2

Glet gata preparat, pentru pereți
și tavane cu defecte
cu adâncimi mai mari

25Kg

25Kg

15,8 m2

15,8 m2

SCULE

Masă de șpaclu cu o bună capacitate de umplere, gata
pregătită pentru aplicarea prin pulverizare, destinată aplicării
profesionale în special pe betoane turnate in-situ, blocuri plane
din calcar și elemente din BCA, și plăci de gips-carton.

cu aprox. 1,6 kg
(la 1 mm grosime)

CULOARE

Alb natur

• Se pretează la aplicare Airless
• Poate fi șlefuită în stare uscată sau sclivisită umed
• Cu capacitate de difuzie
• Clasa de reacție la foc: A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

–

20Kg

1m2

16,7 m2

cu aprox. 1,2 kg

SCULE

CULOARE

FT: 1060

Glet pe bază de var,
pentru încăperi sănătoase

Alb natur

Masă de șpaclu albă, pe bază de var, pentru utilizare la interior.
• Masă de șpaclu aplicabilă ca glet, sau strat de renovare
• Cu difuzie și capacitate de sorbție
• Puternic alcalin, astfel împiedică în mod natural apariția
mucegaiului

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

–

GLETURI / MASE DE ȘPACLU

Histolith®
Kalkspachtel Natur
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 În clădirile moderne se utilizează tot mai des finisaje/suprafețe care reflectă
undele sonore.
 De asemenea, utilizarea materialelor care aveau și caracter fonoabsorbant nu
mai este la modă.
 Acești factori au efecte negative asupra acusticii dintr-o încăpere, practic crește
timpul de reverberație la un nivel incomod.
 Pentru aceste situații, sistemel acustice CapaCoustic oferă soluția optimă.

SISTEME
ACUSTICE

Sistemele acustice, soluții importante mai ales
pentru arhitectura modernă

SISTEME ACUSTICE
Sisteme acustice, de ce avem nevoie de ele? Sistemul CapaCoustic are rolul de a reduce timpii de reverberație (ecou) dintr-o
încăpere. De ce trebuie să reducem acești timpi? – fenomenul se explică cel mai bine prin imaginea de mai jos.
Cum reducem timpii de reverberație? – prin utilizarea unor elemente speciale fonoabsorbante, care nu reflectă undele sonore.

Nivelul ridicat
al presiunii sonore
crește riscurile cu privire
la sănătate și deteriorează
performanțele
noastre

O gălăgie mai mare
induce și un vorbit
cu voce mai tare
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DESCRIERE
Produs fără emisii și solvenți

O comunicare îngreunată
provoacă o gălăgie și
mai mare

Vorbitul cu voce mai
tare induce creșterea
nivelului presiunii sonore

Timpii de reverberație
prea lungi îngreunează
înțelegerea, vorbitul

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

DIMENSIUNE

AMBALAJ

034/31:
62,5 cm x 62,5 cm

034/31:
2 buc./cart.;
16 buc./cart.

FT: 034

CapaCoustic
• Melapor Panel 034/31
• Melapor Panel 034/32
Element acustic montat prin lipire

Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu
suprafață netedă și muchii teșite. Montaj prin lipire pe stratul
suport.
• Extrem de ușor (150 g/buc. / 300 g/buc.)
• Montaj facil
• ΑW = 0,9
• Greu inflamabil (C-S2, d0)
Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13
FT: 034

CapaCoustic
• Melapor Brekki M 034/42
• Melapor Brekki L 034/43

034/32:
62,5 cm x 125 cm

034/32:
2 buc./cart.;
8 buc./cart.

GROSIME

CULOARE

5 cm

Alb, poate fi vopsit

034/42:
40 cm x 40 cm

034/42:
40 buc./cart.

034/43:
53,5 cm x 58 cm

034/43:
24 buc./cart.

GROSIME

CULOARE

5 cm

Alb, poate fi vopsit

039/31:
62,5 cm x 62,5 cm

039/31:
16 buc./cart.

039/32:
62,5 cm x 125 cm

039/32:
8 buc./cart.

GROSIME

CULOARE

5 cm

Alb

AMBALAJ

RANDAMENT

25Kg

1m2

16,67 m2

cu aprox. 0,67 kg

SCULE

CULOARE

Element acustic montat prin lipire

Element de absorbție sonoră, cu formă de trifoi, cu suprafață
netedă. Montaj prin lipire pe stratul suport.
• Extrem de ușor (20 g/buc. / 40 g/buc.)
• Montaj facil
• Greu inflamabil (C-S2, d0)
Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13
FT: 039

CapaCoustic
• Resipor Panel 039/31
• Resipor Panel 039/32

Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu
suprafață pufoasă. Montaj prin lipire pe stratul suport.
• Robust din punct de vedere mecanic, rezistă la loviturile cu mingi
• Montaj facil
• ΑW = 0,8; greu inflamabil (B1 conform DIN 4102)
Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13
FT: 034

CapaCoustic
Melapor Kleber 037/13
Adeziv pentru elemente acustice
Melapor Panel,
Brekki și Resipor

Adeziv flexibil pe bază de dispersii, pentru lipirea panourilor
acustice CapaCoustic Melapor-Panel 034/31-43 și CapaCoustic
Resipor-Panel 039/31-32.
• Aderență inițială bună
• Certificat ELF și AgBB

SISTEME ACUSTICE

Element acustic montat prin lipire

–

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–
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DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

DIMENSIUNE

AMBALAJ

Ø 15 cm

8 buc./cart.

LUNGIME

CULOARE

120 cm

Alb, poate fi vopsit

H: 17,5 cm; B: 11 cm

8 buc./cart.

LUNGIME

CULOARE

120 cm

Alb, poate fi vopsit

120 cm x 60 cm

8 buc./cart.

LUNGIME

CULOARE

5 cm

Alb, poate fi vopsit

FT: 034

CapaCoustic
Melapor-Baffle Rund 034/21
Element acustic montat
prin fixare mecanică

Element de absorbție sonoră, cu formă cilindrică, cu suprafață
netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru montajul cu o
șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).
• Extrem de ușor (200 g/buc.)
• Montaj facil
• Absorbție sonoră bună
• Greu inflamabil (C-S2, d0)
Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20
(set de montaj)

FT: 034

CapaCoustic
Melapor-Baffle Ellipse 034/22
Element acustic montat
prin fixare mecanică

Element de absorbție sonoră, cu formă eliptică, cu suprafață
netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru montajul cu o
șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).
• Extrem de ușor (200 g/buc.)
• Montaj facil
• Absorbție sonoră bună
• Greu inflamabil (C-S2, d0)
Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20
(set de montaj)

FT: 034

CapaCoustic
Melapor-Baffle Rechteck 034/23
Element acustic montat
prin fixare mecanică

Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu
suprafață netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru
montajul cu o șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).
• Extrem de ușor (300 g/buc.)
• Montaj facil
• Absorbție sonoră bună
• Greu inflamabil (C-S2, d0)
Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20
(set de montaj)
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DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

DIMENSIUNE

AMBALAJ

102 cm x 102 cm

1 buc./cart.

LUNGIME

CULOARE

3 cm

Alb

FT: 034

CapaCoustic
Melapor-Deckensegel
Konkav 034/51 și Konvex 034/52
Element acustic montat
prin fixare mecanică

Elemente de absorbție sonoră, curbate concav și convex, cu
placa de suport din aluminiu perforat (pe partea superioară) și
cu set de montaj inclus.
• Ușor (6,5 kg/buc.)
• Montaj facil
• Absorbție sonoră bună

CapaCoustic
Melapor Abhangset 034/20
Set de montaj pentru elemente
acustice fixate mecanic

Set de montaj, pentru fixarea
elementelor CapaCoustic Melapor
Baffle 034/21, 22 și 23

AMBALAJ
8 seturi/carton
1 SET CONȚINE:
2 x elemente fixare tavan,
2 x cabluri metalice (L=2,5 m),
2 x suport cablu cu înălțime reglabilă,
1 x șină T

SISTEME ACUSTICE

FT: –
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 Bineînțeles vopselele de exterior trebuie să prezinte un aspect corespunzător și
culori durabile.
 Culori durabile? Da, pentru că o vopsea de calitate se prezintă, și după ani de zile de
expunere la razele UV ale Soarelui, ca după prima zi de la aplicare.
 Vrei să afli mai multe? Hai să descoperim gama de vopsele de exterior de la Caparol.

VOPSELE
DE EXTERIOR

Vopselele de exterior sunt de regulă prima interfață
cu care interacționăm când ne uităm la o clădire

PRODUSE, PROPRIETĂȚI ȘI AMBALARE
Liant

Protecție
la ploi
Valoare W
(W)

Permeabilitate
la vaporii
de apă
Valoare SD(V)

Efect
de barieră
la CO2

Conservant în
peliculă

NQG3

Valori legate
de fizica construcțiilor
în conformitate cu DIN 1062

Efect
de umplere

Thermosan NQG

Rășină siliconică

W3

V1

–

da

da

++

AmphiSilan FREE

Rășină siliconică

W3

V1

–

–

–

++

PermaSilan NQG

Elastice siliconice

W3

V2

–

da

da

+

CarboSil Fassadenfarbe

Rășină siliconică

W3

V1

–

–

–

++

Muresko

SilaCryl®

W3

V2

–

da

–

++

Muresko CoolProtect

SilaCryl®

W3

V2

–

da

–

++

Amphibolin

Dispersie

W3

V2

da

–

–

+

Muresko-plus

Dispersie

W2

V2

–

da

–

+

Caparol Super Fassadenfarbe

Dispersie

W2

V2

–

–

–

+

Caparol Fassade

Dispersie

W2

V2

–

–

–

+

Sylitol® Fassadenfarbe

Silicatic

W3

V1

–

–

–

+

Sylitol® Finish 130

Silicatic

W3

V1

–

–

–

+

Duparol

Rășină polimerică

W3

V3

da

–

–

+

Duparol-W

Rășină polimerică

W3

V3

da

da

–

+

FibroSil

Elastice siliconice

W3

V2

–

–

–

+++

TopLasur NQG

Silicatic-Organic

W2

V1

–

–

da

–

Silciatic

W3

V1

–

–

–

–

PRODUS

Histolith Antik-Lasur
Evaluare
+++ foarte bun
++ bun
+ suficient
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Clasa de liant în conformitate cu Fișa BFS 26
Liant clasa A: aproape fără cretare
Liant clasa B: cu cretare vizibilă
Liant clasa C: cu cretare putrernic vizibilă

Permeabilitatea la apă (W)
W1 = umezire puternică după solicitarea la umiditate
W2 = umezire medie după solicitarea la umiditate
W3 = umezire redusă după solicitarea la umiditate

Grupa
de pigmenți

Ambalaje Standard
(în Litri, dacă
nu este indicat altfel)

Ambalaje ColorExpress
(în Litri, dacă
nu este indicat altfel)

1

150 - 200

12,5

1,25 / 7,5 / 12,5

1

150 - 200

12,5

2,5 / 7,5 / 12,5

A

1

min. 200

12,5

5 / 12,5

mat G3

A

1

150 - 200

-

2,5 / 10

mat G3

A

1, 2, 3

200

2,5 / 5 / 12,5

1,25 / 2,5 / 5 /
7,5 / 12,5

mat G3

A

1, 2, 3

200

mat-mătăsos
G2

A

1, 2, 3

120

2,5 / 5 / 12,5

1,25 / 2,5 / 5 /
7,5 / 10 / 12,5

mat G3

B

1, 2, 3

140

-

2,5 / 10 / 15

mat G3

B

1, 2, 3

130

-

2,5 / 10 / 15

mat G3

–

–

130

–

2,5 / 9 / 15 /28

-

mat G3

B

1

150 - 200

w

5 / 12,5

-

mat G3

B

1

150 - 250

15

1,25 / 2.5 / 7,5 /
10 / 12,5

mat

A

1, 2, 3

200

w

12,5

12,5*

mat

A

1, 2, 3

200

w

12,5

12,5*

mat G3

–

–

600 - 800 g/m2

25 kg

25 kg *

mat-mătăsos
G2

A

1

100 - 150

5 / 10

5 / 10*

mat-opac

–

–

80 - 100

5 / 10

5 / 10*

Clasa
de liant

Consum
ml/m2

Grad
de luciu

mat G3

A

mat G3

B

mat G3

Valoare sd (V)
V1 = uscare rapidă după solicitarea la umiditate
V2 = uscare medie după solicitarea la umiditate
V3 = uscare lentă după solicitarea la umiditate

Nuanțare pe sistemele
ColorExpress

w

–

Toate paletarele
Nuanțare numai cu pigm. minerali
Nuanțare numai în culori
cu grad de luminozitate de min. 70

12,5

Nuanțare numai cu pigm. minerali,
numai în culori cu gr. de lum. de min. 70
w Nuanțare numai în fabrică - trebuie clarificată
posibilitatea nuanțării
 Se nuanțează produsele albe
1,25 Ambalaje disponibile numai în Germania
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VOPSELE DE EXTERIOR
Vopselele de exterior reprezintă o clasă aparte a gamei de vopsele. Solicitările sunt diferite și mult mai intense față de cele
de la vopselele de interior. Gama de vopsele Caparol vine în întâmpinarea beneficiarilor cu tehnologii inovatoare pentru
“lupta” împotriva intemperiilor.

Fațade durabile? Tehnologia de top, NQG3 - rețea de nanocuarț, abordarea ideală privind următoarele 3 avantaje:
 Curățenie durabilă: O structură din particule de cuarț mici
și dure în vopsea asigură o rezistență sporită împotriva
murdăririi;
Uscare
rapidă: Datorită structurii speciale a suprafeței

de vopsea rezultă o distribuție mai uniformă a umidității,
astfel se accelerează evaporarea;
 Culori rezistente: Liantul rezistent la radiații UV în
combinație cu pigmenții fotostabili oferă o stabilitate
îndelungată a nuanțelor.

Vopsea „bună pentru toate”?
Aproape, vopseaua Amphibolin este un produs de top. Liantul
pur acrilic oferă aderență excelentă pe aproape orice tip de
strat suport.
De asemenea, datorită clasei 1 de lavabilitate, vopseaua
Amphibolin este alegerea sigură și la interior pentru zonele
puternic frecventate și solicitate.

Sisteme de termoizolații? Doriți pur și simplu să schimbați
culoarea, chiar în tonuri de negru? Sau aspirați spre o
protecție mai sporită a sistemului cu vopsele siliconice,
sau căutați o reîmprospătare economică dar performantă:
 Termosisteme în culori închise: Oferiți o protecție sporită
cu vopseaua siliconică CarboSil Fassadenfarbe. Pentru
fațade în culori închise, dar fără risc de supraîncălzire,
alegeți vopseaua Muresko CoolProtect;
 Renovări de termosisteme: Protecție de top cu vopseaua
siliconică ThermoSan cu tehnologie NQG3, sau produsul
Muresko-plus reprezentând echilibrul perfect între costuri
și calitate.

Fațade vechi cu tencuieli pe bază de var? Am auzit cu toții
fraza “pereții trebuie să respire”. De fapt pereții nu trebuie
să respire în sensul propriu, dar mai ales la clădiri vechi,
trebuie să fie permeabili la vaporii de apă și la CO2.
 Soluția ideală este vopseaua siliconică AmphiSilan, sau
vopseaua Muresko SilaCryl, cu liant hibrid, prin combinația
permeabilității la vaporii de apă și CO2 cu caracterul
hidrofob;
 Răspunsul clasic îl reprezintă vopselele silicatice Sylitol
Fassadenfarbe respectiv Sylitol Finish 130, cu o
permeabilitate excelentă la vaporii de apă.
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SIMBOL

DESCRIERE
Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress
Produs cu liant special cu tehnologie NQG3
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Protecție în peliculă – produse cu protecție împotriva algelor și fungilor
Produs fără emisii și solvenți
Pentru un mediu sănătos de locuit
Produs fără conținut de biocizi
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VOPSELE SILICONICE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

12,5L

1m2

62,5-83,3 m2

cu aprox. 0,15-0,20 l

SCULE

CULOARE

FT: 156

ThermoSan NQG
Vopsea siliconică, cu tehnologie
NQG3, pentru vopsirea
sistemelor de termoizolații

Vopsea specială pentru fațade curate cu tehnologia NQG
ce întărește combinația specială de lianți-rășini siliconice.
Recomandată în special ca strat de finisare și protecție al
sistemelor termoizolante dar și pe orice strat suport mineral
sau pe bază de rășini sintetice, vopsite sau nevopsite în prealabil.
• Cu protecție în peliculă împotriva atacului algelor și a
ciupercilor
• Uscare rapidă după ploi
• Capacitate ridicată de difuzie; Cu hidrofobie capilară
3

Alb +

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Cauți o vopsea care să îți ofere protecție maximă
și rezistență în timp a nuanțelor? Ești la locul
potrivit, vopselele cu tehnologia NQG - rețea de

nano-cuarț îți oferă maximum de performanță și
protecție! NQG-adică fațade curate, uscate și cu
nuanțe durabile în timp.

FT: 145_2
12,5L

AmphiSilan FREE
Vopsea siliconică,
pentru vopsirea fațadelor
cu tencuieli var-nisip

62,5-83,3 m2

2,5L

37,5-50 m2

12,5-16,7 m2

SCULE

Vopsea siliconică specială, cu granulație fină pentru zugrăvirea
fațadelor, păstrând structura acestora. Suprafața microporoasă
și robustă oferă zugrăveli hidrofuge, cu permeabilitate foarte
bună la vaporii de apă, astfel perfectă pentru fațade rezistente
la intemperii și murdărire.

1m2

7,5L

cu aprox. 0,15-0,20 l

CULOARE

Alb +

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

• Uscare rapidă după ploi
• Suprafață robustă, rezistentă la umiditate
• Fără biocizi
FT: 161

PermaSilan NQG
Vopsea siliconică, cu tehnologie
NQG3, pentru vopsirea fațadelor
cu tencuieli fisurate

12,5L

1m2

62,5 m2

cu aprox. 0,2 l

SCULE

CULOARE

Vopsea de fațadă cu capacitate mare de difuzie, pe bază
de rășini siliconice, cu tehnologie NQG3, pentru suprafețe tencuite
ce prezintă fisuri.
• Capacitate mare de acoperire a fisurilor
• Uscare rapidă după ploi
• Aderență puternică la stratul suport
• Elasticitate ridicată - la rece
• Ușor de aplicat
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Alb +

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,4 g/cm3

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R38
10L

CarboSil Fassadenfarbe

50-66,7 m2

Vopsea siliconică
pentru vopsirea sistemului
de termoizolații Carbon

2,5L

1m2

12,5-16,7 m2

cu aprox. 0,15-0,20 l

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

Vopsea siliconică hidrofobă, ce minimizează murdărirea
fațadelor și oferă rezistență de durată împotriva intemperiilor.
• Rezistență excelentă la decolorare – clasa A1
• Capacitate ridicată de difuzie
• Hidrofobie capilară

FT: 110
12,5L

Muresko
Vopsea cu liant hibrid, ce îmbină
avantajele vopselelor acrilice
și siliconice

62,5 m2

7,5L

5L

37,5

25 m2

2,5L

12,5 m2 6,25 m2

SCULE

Vopsea de fațadă cu utilizare universală, aplicabilă pe sisteme de
izolație termică intacte, zugrăveli portante pe bază de dispersii,
tencuieli organice, minerale, etc.

1m2

1,25L

cu aprox. 0,2 l

CULOARE
Alb +

• Nuanțabilă într-o varietate foarte mare de culori
• Cu utilizare universală
• Cu protecție în peliculă împotriva algelor și ciupercilor

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

Muresko CoolProtect
Vopsea siliconică,
pentru vopsirea sistemelor
de termoizolații, cu efect
de reducere a temperaturii

12,5L

1m2

62,5 m2

cu aprox. 0,2 l

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

VOPSELE SILICONICE

FT: 210

Vopsea siliconică, cu caracteristici optime de reflexie solară în
cazul nuanțelor închise utilizate pe sisteme de termoizolații.
• Suprafețele închise la culoare se încălzesc mai puțin, astfel
se reduc tensiunile din sistemul de termoizolație
* Produs nuanțabil numai în Germania, în culori închise (Baza 3).
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VOPSELE DE DISPERSIE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 100
10L

Amphibolin

83,3 m2

Vopsea de dispersie universală,
de nouă generație,
pentru fațade și interioare

5L
41,7 m2

2,5L

1m2

1,25L

20,8 m2 10,4 m2

cu aprox. 120 ml

SCULE

CULOARE

Vopsea de primă clasă, pe bază de acrilați. Aderență optimizată
pentru rezultate excelente pe toate suporturile la exterior și interior.

Alb +

• Aderență excelentă
• Fără solvenți; diluabilă cu apă
• Clasa de lavabilitate 1: rezistentă la frecare umedă repetată
cu agenți casnici de curățare și dezinfectare

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,4 g/cm3

FT: R39

Muresko-plus
Vopsea de dispersie aditivată
cu siloxan, pentru fațade

15L

10L

107,1 m2

71,4 m2

1m2

2,5L
17,9 m2

cu aprox. 0,14 l

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

Vopsea mată pentru fațade, având caracter mineral și mare putere
de difuzie. Combinație echilibrată a caracteristicilor favorabile a
vopselelor de dispersie cu caracterul hidrofob oferit de siloxan.
• Nuanțabilă în foarte multe culori
• Caracter mineral
• Conferă protecție optimă împotriva factorilor de mediu
• Rezistentă la substanțe alcaline
FT: R36

Caparol Super Fassadenfarbe
Vopsea de dispersie pentru
fațade, cu putere mare
de acoperire

15L

10L

115,4 m2

76,9 m2

1m2

2,5L
19,2 m2

cu aprox. 0,13 l

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,57 g/cm3

Vopsea de dispersie pentru exterior, cu putere mare de acoperire, diluabilă
cu apă, pentru acoperiri expuse intemperiilor, pe suporturi minerale în
mediul exterior cât și pentru suprafețe interioare extrem de solicitate.
• Putere mare de acoperire
• Fără solvenți; diluabilă cu apă
• Nuanțabilă în sistemul de colorări computerizate ColorExpress
(nuanțe pastel)
• Grad ridicat de alb
FT: R108

Caparol Fassade
Vopsea de dispersie pentru
fațade, rezistentă la intemperii

28L

15L

9L

215,4 m2

115,4 m2

69,2 m2

SCULE

Caparol Fassade este o vopsea de dispersie pentru exterior,
diluabilă cu apă, pentru realizarea de zugrăveli expuse
intemperiilor, pe suporturi minerale.
• Rezistentă la intemperii
• Ultra albă, mată
• Economică
• Diluabilă cu apă
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2,5L
19,2 m2

1m2

cu aprox. 0,13 l

CULOARE

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,55 g/cm3

VOPSELE DE DISPERSIE SILICATICĂ
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

12,5L

1m2

83,3 m2

cu aprox. 0,15 l

SCULE

CULOARE

FT: 195

Sylitol® Fassadenfarbe
Vopsea de dispersie silicatică
albă, pentru vopsirea fațadelor
cu tencuieli var-nisip

Vopsea de dispersie silicatică pentru vopsitorii rezistente la
intemperii, pe bază de silicați conform DIN 18 363, paragraf 2.4.1.

Alb

• Cu dublă silicatizare-întărită cu cuarț
• Putere mare de acoperire
• Grad ridicat de alb
• Difuzie foarte bună
• Permeabilă la CO2

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

FT: 196
10L

60-100 m2

40-66,7 m2

2,5L
10-16,7 m2

SCULE

Vopsea de dispersie silicatică pentru fațade, rezistentă la
intemperii, cu capacitate de egalizare. Recomandată pentru
restaurarea monumentelor și a clădirilor vechi.

cu aprox. 0,15-0,25 l

CULOARE

Alb +

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

VOPSELE DE DISPERSIE SILICATICĂ

• Nuanțabilă pe sistemele ColroExpress
• Rezistentă la intemperii
• Cu capacitate de absorbție
• Permeabilă la CO2
• Cu dublă-silicatizare-întărită cu cuarț

1m2



Vopsea de dispersie silicatică
nuanțabilă, pentru vopsirea
fațadelor cu tencuieli var-nisip

15L

VOPSELE DE DISPERSIE

Sylitol® Finish 130
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VOPSELE SPECIALE ȘI PRODUSE AUXILIARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

12,5L

1m2

62,5 m2

cu aprox. 0,2 l

SCULE

CULOARE

FT: 150

Duparol / Duparol-W
Vopsea de rășină polimerică,
pentru vopsirea fațadelor
și la temperaturi reduse
Vopsea de fațadă cu conținut de solvenți, special concepută pentru beton
și fibrociment. Recomandată pentru suporturi problematice.
• Poate fi aplicată și la temperaturi sub 0˚C
• Conferă protecție ridicată împotriva factorilor
agresiv-poluanți din mediu
• Capacitate bună de difuzie, protecție bună la ploi
• Duparol-W cu protecție în peliculă împotriva algelor și ciupercilor

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,2-1,4 g/cm3

25Kg

1m2

31,3-41,7 m2

cu aprox. 0,6-0,8 kg

SCULE

CULOARE

FT: 166

Fibrosil
Pastă întărită cu fibre,
pentru reparația fisurilor

Este o pastă pentru acoperirea fisurilor. Recomandată în aplicarea
pe straturi de tencuială cu fisuri sau pe straturi vechi de dispersie.
Se poate utiliza și ca strat intermediar fin structurat pentru DecoLasur.
• Întărită cu fibre
• Putere mare de acoperire a fisurilor
• Capacitate mare de difuzie
• Structurabilă pentru straturi decorative ulterioare
• Utilizabilă la interior și exterior

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,45 g/cm3

FT: 450

DisboXAN 450
Fassadenhydrophobierung

1L

Impregnare incoloră
cu protecție hidrofobă,
pentru fațade
Soluție concentrată, diluabilă cu apă, cu conținut de microemulsii de
silicon, pentru impregnarea fațadei și conferirea caracterului hidrofob.
• Reduce pătrunderea apei spre zidărie
• Minimizează dezvoltarea algelor și a mușchilor, a eflorescențelor și
a umezelii
• Diluție în proporție de 1:4 până la1:9 părți de apă
• Capacitate mare de difuzie
• Rezistentă la raze UV și la substanțe alcaline
• Uscare rapidă

5L

1m2

20-50 m2 100-250 m2

cu aprox. 0,02-0,05 l
(soluție concentrată)

SCULE

CULOARE

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,0 g/cm3

FT: 1276

TopLasur NQG
Lazură decorativă –
cu rezistență la intemperii

Lazură cu tehnologa NQG3, utilziabilă la exterior și interior.
• Rezistentă la intemperii
• Cu difuzie foarte bună
• Nuanțabilă în multe culori
• Aderență bună pe suporturi minerale
• Cu nuanțe foarte rezistente
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10L
66,7-100 m2

5L

1m2

33,3-50 m2

cu aprox. 0,10-0,15 l

SCULE

CULOARE
Alb-transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,1 g/cm3

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 1006
10L

Histolith Antik-Lasur

100-125 m2

Lazură silicatică –
cu rezistență la intemperii

5L

1m2

50-62,5 m2

cu aprox. 0,08-0,1 l

SCULE

Lazură silicatică, pentru realizarea zugrăvelilor decorative la exterior și interior.
• Cu rezistență ridicată la intemperii și raze UV
• Hidrofobă
• Cu permeabilitate foarte bună la vaporii de apă
• Consistență tixotropă
• Nuanțabilă în sistemul computerizat ColorExpress

CULOARE
Alb-transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,0 g/cm3

FT: R71

Color Essenz
Pigment super-concentrat,
pentru nuanțarea manuală
a vopselelor

150
ML

30
ML

–

–

–

SCULE

CULOARE
17 Nuanțe

Familie de pigmenți foarte concentrați, destinați nuanțării vopselelor
lavabile de interior sau exterior pe bază de dispersii, latex și a
tencuielilor pe bază de rășini sintetice. Pigmenți ecologici, fără solvenți,
cu emisii reduse, pentru colorări care atrag atenția într-un mod
plăcut. Nuanțarea se face prin dozarea în vopseaua albă a cantității de
pigment recomandată în paletarul de culori.

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,1-1,8 g/cm3

CaparolColor Vollton- und
Abtönfarbe

5L

1m2

5 m2

cu aprox. 0,15 l

2,5L

33,33 m2 16,7 m2

Colorant pentru nuanțarea
manuală a vopselelor
de dispersie și latex

0.75L

FT: 350

SCULE

Sistem de pigmenți pentru colorarea fațadelor și a interioarelor, a vopselelor
de fațadă și de interior pe bază de dispersii, latex și a tencuielilor pe bază
de rășini sintetice. Se poate utiliza și ca atare, ca și vopsea lavabilă.
• Nuanțe intense; diluabile cu apă
• Rezistență la intemperii (exterior)
• Cu capacitate bună de difuzie a vaporilor de apă

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,25 g/cm3

VOPSELE SPECIALE ȘI PRODUSE AUXILIARE

37 Nuanțe

AmphiColor® Vollton- und
Abtönfarbe
Colorant pentru nuanțarea
manuală a vopselelor
de dispersie și latex
Pentru nuanțarea intensă a vopselelor pe bază de dispersii sau latex,
a tencuielilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru zugrăveli
în tonuri intense, rezistente la spălare, a suprafețelor interioare și
exterioare. Pentru colorări care atrag atenția într-un mod plăcut.
• Nuanțe intense
• Rezistență mărită la ploaie (exterior) și la spălare cu soluții
de dezinfecție și detergenți lichizi (interior)
• Diluabile cu apă
• Cu capacitate bună de difuzie a vaporilor de apă
• Rezistentă la raze UV și la substanțe alcaline
• Uscare rapidă

5L

0.75L

FT: 500
1m2

33,33 m2 5 m2

cu aprox. 0,15 l

SCULE

CULOARE

16 Nuanțe

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,2-1,3 g/cm3
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Trăiește acum și gândește-te la ziua de mâine!

SISTEME
DE TERMOIZOLAȚIE

Caparol este un pionier în domeniul sistemelor de izolare termică.
În ultimii 35 de ani, utilizând ansamble compozite formate din elemente perfect
compatibile, au fost termoizolate milioane de metri pătrați de fațadă din toate
domeniile: private, publice și industriale. Alături de economisirea costurilor la încălzire
și reducerea emisiilor de CO2, termoizolația înseamnă:
 Confortul unui mediu plăcut;
 Creșterea valorii proprietății;
 Aspect atractiv – modern, clasic sau design personalizat;
 Protecția clădirii pe termen lung împotriva intemperiilor și a factorilor de mediu;
 Performanțe termice ridicate și durabilitate.
Sistemele de fațadă de la Caparol oferă o gamă variată de posibilități, având
capacitatea de a satisface toate dorințele privind securitatea, eficiența economică,
utilizarea materialelor ecologice - prietenoase cu sănătatea și mediul înconjurător,
precum și dobândirea unui spațiu de locuit plăcut.
În continuare te lăsăm să identifici sistemul perfect adaptat cerințelor tale.

CARBON EDITION

Rezistent la impact și solicitări mecanice extreme

DESCRIERE
Tip de armare și finisaj

Mineral/organic - organic

Material termoizolant

Polistiren expandat Dalmatina

Clasa de reacție la foc

D-s3,d0

Certificări
Grad de luminozitate

≥ 15 fără vopsea
≥ 10 în condiții specifice

Izolare termică
Capacitate de termoizolare



Conductivitate termică

0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE
Permeabilitate la apă

Clasa W3

Permeabilitate la vapori

Clasa V1

Rezistența la impact

Nivel 10

Rezistența la penetrare

Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Carbon Edition

1.
2.
3.
4.
5.

Accesorii
Adeziv de lipire
Plăci termoizolante
Dibluri
Masă de armare

6.
7.
8.

Plasă de armare
Amorsă
Tencuială decorativă

Kleber 181
Caparol Dalmatina
Ejot STR U 2G
Carbon Minera
Carbon Spachtel
CarboNit
Carbon Glasgewebe
Putzgrund
Carbon Fassadenputz

Odată cu Carbon-Edition, Caparol prezintă o generație de
produse cu caracter inovativ, care setează standarde absolut
noi în ceea ce privește aspectul fațadei, rezistența la factorii
de mediu și durata de viață. Rezistența imbatabilă la șocuri
mecanice, datorată procentului extrem de ridicat de fibre de
carbon din compoziția elementelor sistemului, fac ca acesta
să suporte solicitări la impact de până la 50 Jouli.
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Astfel, grindina, loviturile de mingi sau alte solicitări mecanice
la care poate fi supusă în timp fațada, nu mai constituie un
pericol. Datorită fibrelor de carbon, intemperiile și variațiile
extreme de temperatură nu afectează sistemul CarbonEdition. Acestea au un efect aproape miraculos de blocare
a fisurilor prin intermediul legăturilor create. Fațadele
se mențin astfel frumoase un timp mult mai îndelungat,
îndeplinindu-și astfel rolul protector.

MINERA LINE

Sistemul termoizolant mineral

DESCRIERE
Tip de armare și finisaj

Mineral - mineral

Material termoizolant

Plăci din vată bazaltică

Clasa de reacție la foc

A2-s1,d0

Certificări
Grad de luminozitate

≥ 20 fără vopsea
≥ 10 în condiții specifice

Izolare termică
Capacitate de termoizolare

 

Conductivitate termică

0,035 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE
Permeabilitate la apă

Clasa W3

Permeabilitate la vapori

Clasa V1

Rezistența la impact

Nivel 2

Rezistența la penetrare

Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Minera Line

1.

Accesorii

2.

Adeziv de lipire

Kleber 181

Pagina 108
Pagina 105

3.

Plăci termoizolante

Vată bazaltică

Pagina 100

4.

Dibluri

Ejot STR U 2G

Pagina 102

5.

Masă de armare

Klebespachtel 189M

Pagina 105

ArmaReno 700

Pagina 105

6.

Plasă de armare

Caparol Glasgewebe

Pagina 107

7.

Amorsă

Putzgrund

Pagina 53

8.

Tencuială decorativă

Silikat-Fassadenputz

Pagina 112

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.
Protecție împotriva focului. O barieră sigură împotriva apariției
și extinderii incendiilor

Ecologic. Nu dăunează sănătății, mediului înconjurător și
asigură o protecție naturală împotriva algelor și ciupercilor.
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.
Reduce zgomotul exterior. Asigură liniștea necesară desfășurării
activității în condiții optime și intimitatea oricărui cămin.
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TOP LINE

Sistemul termoizolant performant

DESCRIERE
Tip de armare și finisaj

Mineral - Organic

Material termoizolant

Polistiren expandat Dalmatina

Clasa de reacție la foc

B-s2,d0

Certificări
Grad de luminozitate

≥ 20 fără vopsea

Izolare termică
Capacitate de termoizolare



Conductivitate termică

0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE
Permeabilitate la apă

Clasa W3

Permeabilitate la vapori

Clasa V1

Rezistența la impact

Nivel 2

Rezistența la penetrare

Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Top Line

1.
2.
3.
4.
5.

Accesorii
Adeziv de lipire
Plăci termoizolante
Dibluri
Masă de armare

6.
7.
8.

Plasă de armare
Amorsă
Tencuială decorativă

Kleber 181
Caparol Dalmatina
Ejot H1 eco
Klebespachtel 189M
ArmaReno 700
Caparol Glasgewebe
Putzgrund
Silicon-Fassadenputz
Silacril Fassadenputz

Sistemul termoizolant Capatect TOP-LINE oferă cea mai
înaltă eficiență privind izolarea termică a fațadelor. Principala
componentă a sistemului o reprezintă plăcile termoizolante
originale din polistiren expandat Dalmatina, cu aspectul lor
inconfundabil oferit de amestecul perlelor albe cu perle grafitate.
Alături de avantajul identificării materialului pe fațadă și a
unui control rapid al calității, plăcile Dalmatina sunt stabile
dimensional evitând astfel supraîncălzirea și posibilitatea de
apariție a fisurilor.

96

Pagina 108
Pagina 105
Pagina 100
Pagina 102
Pagina 106
Pagina 105
Pagina 107
Pagina 53
Pagina 112
Pagina 112

SFATUL SPECIALISTULUI
Respectarea tehnologiei de montaj este
la fel de importantă ca achiziția unor
produse de calitate. Informează-te cu
privire la modul corect de aplicare a
sistemelor de termoizolație accesând
site-ul www.caparol.ro

BASIC LINE

Sistemul termoizolant optim

DESCRIERE
Tip de armare și finisaj

Mineral - Organic

Material termoizolant

Polistiren expandat CT 80 F

Clasa de reacție la foc

B-s2,d0

Certificări
Grad de luminozitate

≥ 20 fără vopsea

Izolare termică
Capacitate de termoizolare

 

Conductivitate termică

0,036 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE
Permeabilitate la apă

Clasa W2

Permeabilitate la vapori

Clasa V2

Rezistența la impact

Nivel 2

Rezistența la penetrare

Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Top Line

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accesorii
Adeziv de lipire
Plăci termoizolante
Dibluri
Masă de armare
Plasă de armare
Amorsă
Tencuială decorativă

Kleber 90R
Polistiren CT 80F
X-Thermo
Klebespachtel 100R
Caparol Glasgewebe
Putzgrund
FassadenPutz
ProjektPutz

Clasicul BASIC-LINE este un sistem termoizolant care
utilizează ca și material izolator polistirenul expandat
ignifugat. Experimentat în practică pe parcursul a decenii
întregi, el îndeplinește din punct de vedere economic și
tehnic toate cerințele necesare pentru o termoizolare a
pereților exteriori.
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Achiziția unui termosistem reprezintă o investiție cu un termen
lung de exploatare. Economisirea costurilor cu încălzirea, un
climat plăcut la interior, reducerea consumului de energie și
eliminarea a CO2, protecția împotriva intemperiilor, un aspect
modern, actual și creșterea valorii clădirii sunt principalele
avantaje de care vă veți bucura mult timp în confortul
căminului dumneavoastră.
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DOCUMENTE DE CONFORMITATE
Produsele din gama termoizolațiilor sunt însoțite de documente de conformitate structurate pe mai multe categorii. Toate
documentele sunt actualizate la zi și sunt descărcabile de pe site-ul www.caparol.ro/servicii/documente-de-conformitate/

Ca profesioniști, trebuie să fim mereu informați și actualizați privind informațiile despre documentele de calitate, utilitatea
și avantajele lor. Următorul tabel are menirea de a clarifica aceste aspecte:

Acoperire Națională

Acoperire Europeană

Produse

 Aviz și Agrement Tehnic
 Declarație de conformitate

 Declarație de Performanță
 Agrement Tehnic European

Sisteme ETICS

 Certificat de Conformitate
 Declarație de Conformitate

 Agrement Tehnic European

Tehnologia de montaj

 Tehnologia de montaj Caparol
 Ghidul QETICS

 EAE European Guideline for the
application of ETICS

Explicații

Produsele sunt conforme
standardelor naționale sau
standardelor europene armonizate.
Pot fi comercializate doar la nivel
național.

Produsele sunt conforme
standardelor europene. Pot fi
comercializate la nivel european.

Scanează codul QR
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BROȘURI ȘI MATERIALE DE PREZENTARE
Deoarece succesul poate fi atins doar ca răsplată a unei pregătiri temeinice și minuțioase alături de atenția la detalii, te
invit să descoperi sursa principală de informare privind prezentarea produselor, a tehnologiei de montaj și a inovațiilor
din domeniul termoizolațiilor.

TEHNOLOGIA DE MONTAJ

a sistemelor compozite de termoizolaţie Caparol

Totul despre faţade şi termoizolaţii

Sistemul de termoizolaţie Carbon

Avantajele termoizolaţiilor profesionale

Faţade rezistente la solicitări extreme

Inovativ de la 1895

Sisteme de termoizolaþie şi faþade CAPATECT
Accesorii pentru sistemele de termoizolație

Fii informat
și vei avea
un succes

1. Adeziv:
Materialul adeziv realizează monolitizarea dintre stratul suport
şi materialul termoizolant. Pentru fiecare variantă de material
izolator există un adeziv optim de la Capatect.

6. Tencuiala:
Stratul de tencuială protejează sistemul termoizolant de
influenţele climatice. Prin nuanţa şi structura individuală,
conferă clădirii un aspect particular, deosebit.

2. Materialul termoizolant
Materialul termoizolant împiedică piederea căldurii din încăpere
spre exterior. Plăcile Dalmatina cu un coeficient de transfer
termic de 0,0329 W/m2K, realizează o termoizolare superioară
cu cca.15% faţă de plăcile clasice de polistiren expandat.

7. Accesorii:
Un număr mare de produse complementare cresc calitatea
sistemelor de protecţie termică integrală şi înlesnesc
prelucrarea.

eleFANTASTIC!
ele
FANTASTIC!
3. Diblurile:
Poate fi necesară o fixare mecanică suplimentară lipirii. Tipul
diblurilor şi numărul lor sunt alese în funcţie de caracteristicile
stratului suport şi înălţimea clădirii.
4. Stratul de armare:
Masă de şpaclu armată cu ţesătură textilă din fibre de sticlă.
Aceasta are sarcina de a împiedica formarea fisurilor în stratul
de armare, cauzate de tensiuni provocate de dilatările termice.
5. Grund:
Ca strat de aderenţă şi de egalizare a absorbţiei pentru stratul de
finisaj. Grundul se recomandă a fi pigmentat în funcţie de nuanţa
stratului final de tencuială.

Calitate:
Toate sistemele termoizolante Capatect corespund normelor
tehnice româneşti şi austriece şi sunt supravegheate permanent
de către institute de testare autorizate, independente. În plus,
Capatect este membru al grupului pentru calitatea protecţiei
termice integrale.
Sistemele de termoizolaţie CAPATECT sunt certificate în
România sub nr. 0402-P/29.01.2016 ºi 07 48.1 /16.12.2016,
evaluarea conformităţii având ca referinţă standardul SR
EN 13499:2004.

#M85043 BP-PH-03/17

DAW BENŢA România
Sediul Central

Sâncraiu de Mureş
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

Reprezentanţă Comercială

Bucureşti
Şos. Titulescu Nr. 119, Sect. 1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro

Centrul de Training Caparol

Sâncraiu de Mureş
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro

Distinctive Brick Facades
Insulating and designing with Caparol system solutions

Experience Quality.
CAP130351_BRO_Meldorfer_Distinctive_Brick_Facades_EN.indd 01

09.09.13 12:49

Cod QR broșuri site
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PLĂCI TERMOIZOLANTE
TERMOIZOLARE SUPERIOARĂ
Caparol Dalmatina
Polistiren expandat ignifugat tip EPS 80, format din amestecul perlelor
albe cu perle grafitate, termoizolare superioară, aspect unic, stabilitate
dimensională.

GROSIME
mm

AMBALARE
buc/bax

AMBALARE
m2/bax

30

16

8,0

50

10

5,0

80

6

3,0

100

5

2,5

120

4

2,0

• Clasă de reacție la foc C-s3,d0

150

3

1,5

• Utilizare preconizată: fațade pentru clădiri,
acoperișuri, plafoane suspendate, pereți
interiori/subsol

180

3

1,5

200

2

1,0

GROSIME
mm

AMBALARE
buc/bax

AMBALARE
m2/bax

30

8

4,8

• Dimensiune 1000 x 600 mm

50

6

3,6

• Conductivitate termică ʎ= 0,035 W/mK

80

3

1,8

• Rezistență la compresiune 30 kPa

100

3

1,8

• Clasă de reacție la foc în sistem A2-s1,d0
conform CC nr. 0883.1

120

2

1,2

140

2

1,2

• Clasă de reacție la foc A1 conf. EN 13501-1

160

2

1,2

• Utilizare preconizată: izolație termică
exterioară a pereților

180

2

1,2

200

2

1,2

GROSIME
mm

AMBALARE
buc/bax

AMBALARE
m2/bax

• Dimensiune 1000 x 500 mm

30

16

8,0

• Conductivitate termică ʎ= 0,036 W/mK

50

10

5,0

• Rezistență la compresiune 80 kPa

80

6

3,0

• Clasă de reacție la foc în sistem B-s2,d0
conform CC 0538-P

100

5

2,5

120

4

2,0

150

3

1,5

180

3

1,5

200

2

1,0

• Dimensiune 1000 x 500 mm
• Conductivitate termică ʎ= 0,033 W/mK
• Rezistență la compresiune 80 kPa
• Clasă de reacție la foc în sistem B-s2,d0
conform CC 0538-P

DIFUZIE RIDICATĂ
Vată bazaltică
Plăci rigide din vată bazaltică utilizate în cadrul sistemului de termoizolație
Minera-Line. Oferă proprietăți de izolare termică, reducere a zgomotului,
stabilitate dimensională și rezistență la foc.

OPTIM
Caparol CT 80F
Polistiren expandat ignifugat tip EPS 80, utilizat pentru termoizolarea
fațadelor în cadrul sistemelor de termoizolație.

• Clasă de reacție la foc C-s3,d0
• Utilizare preconizată: fațade pentru clădiri,
acoperișuri, plafoane suspendate, pereți
interiori/subsol.
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SFATUL SPECIALISTULUI
Clasa de reacție la foc este cea mai disputată
caracteristică a plăcilor termoizolante.
Odată acceptată definiția de ansamblu sau
sistem compozit, este de la sine înțeles faptul
că plăcile din polistiren expandat nu vor rămâne
neacoperite ci sunt armate cu un material mineral
neinflamabil. Astfel sistemele Caparol care
utilizează plăci din EPS oferă performanța unei
clase de reacție la foc B-s2,d0 (greu inflamabil),
bazată pe testarea în sistem, nu pe clasa de
reacție la foc a plăcilor.
Totodată, respectarea tehnologiei de montaj, în
special metoda de lipire pe contur și puncte are

o influență imensă privind protecția clădirii în caz
de incendiu și durabilitatea în timp al sistemului
compozit.
Respectând metoda corectă de lipire:
1. Eliminăm posibilitatea formării unui efect
de horn în spatele plăcilor termoizolante și
implicit propagarea rapidă a focului
2. Împiedicăm pătrunderea insectelor și roză
toarelor între zidărie și termoizolație
3. Împiedicăm circulația aerului încărcat cu umi
ditate, datorită căruia poate apărea condensul
între zidărie și sistemul de termoizolație

UTILIZĂRI SPECIALE
Caparol CT 100 S
Polistiren expandat ignifugat tip EPS 100, utilizat pentru termoizolarea
zonelor de soclu și a teraselor necirculabile.

GROSIME
mm

AMBALARE
buc/bax

AMBALARE
m2/bax

• Dimensiune 1000 x 500 mm

30

8

4,8

• Conductivitate termică ʎ= 0,035 W/mK

50

6

3,6

80

3

1,8

100

3

1,8

120

2

1,2

140

2

1,2

160

2

1,2

180

2

1,2

200

2

1,2

GROSIME
mm

AMBALARE
buc/bax

AMBALARE
m2/bax

• Dimensiune 1000 x 500 mm

30

16

8,0

• Conductivitate termică ʎ= 0,033 W/mK

50

10

5,0

• Rezistență la compresiune 150 kPa

80

6

3,0

• Clasă de reacție la foc C-s3,d0

100

5

2,5

• Utilizare preconizată: pardoseli și terase
cu circulație medie și mare, acoperișuri,
pereți subsol.

120

4

2,0

150

3

1,5

180

3

1,5

200

2

1,0

• Rezistență la compresiune 100 kPa
• Clasă de reacție la foc B-s3,d0
• Utilizare preconizată: terase necirculabile,
acoperișuri, plafoane suspendate, pereți
interiori/subsol.

Caparol CT 150 S
Polistiren expandat ignifugat tip EPS 150, utilizat pentru termoizolarea
zonelor de soclu și a teraselor sau pardoselilor cu circulație medie și mare.

PLĂCI TERMOIZOLANTE

UTILIZĂRI SPECIALE
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FIXARE MECANICĂ
DENUMIREA
ȘI TIPUL DIBLULUI

TIPUL STRATULUI SUPORT

Categoria de utilizare conform ETA

Ejot STR U 2G
Lungime: 155 - 455 mm



















Ejot H1 eco
Lungime: 95 - 295 mm



















X-Thermo KI-10
Lungime: 70 - 220 mm



















X-Thermo KI-10M
Lungime: 70 - 260 mm



















Ejot STR H
Lungime: 80 - 260 mm

Suporturi din lemn și metal

Beton aerat autoclavizat

E

Beton ușor poros

E

Beton ușor cu goluri

D

Piatră de calcar cu goluri

C

Cărămidă cu goluri

C

Beton ușor

B

Piatră de calcar

B

Zidărie din cărămidă

B

Beton normal

A



DIBLURI CU ROZETĂ ȘI ACCESORII
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DIAMETRU

AMBALARE

Ejot STR U 2G
Diblu universal cu montaj prin înșurubare
utilizat pentru montajul ascuns sau la suprafață
a plăcilor termoizolante.

8 mm

100 buc

Ejot H1 eco
Diblu universal cu cui metalic, montat prin
bătaie, utilizat în cadrul sistemelor ETICS.

8 mm

100 buc

DIBLURI CU ROZETĂ ȘI ACCESORII
DIAMETRU

AMBALARE

X-Thermo KI-10
Diblu universal cu teacă și cui din plastic pentru
fixarea plăcilor din polistiren expandat.

10 mm

250 buc

X-Thermo KI-10M
Diblu universal cu teacă din plastic și cui
metalic destinat fixării la suprafață a plăcilor
termoizolante.

10 mm

250 buc

Ejot STR H
Șurub galvanizat cu filet și rozetă din plastic
destinat fixării plăcilor termoizolante pe straturi
suport din lemn și metal (max. 0,75 mm).

6 mm

100 buc

8 mm / 10 mm

1 buc

Rondele EPS
Rondele din polistiren expandat utilizate
împreună cu diblurile STR U 2G și STR H pentru
realizarea montajului ascuns la termosistemele
cu plăci din EPS.

60 mm

100 buc

Rondele MW
Rondele din vată bazaltică utilizate pentru
montajul ascuns al diblurilor STR U 2G și STR H
în cadrul termosistemelor cu vată bazaltică.

60 mm

200 buc

SDS Spezial Bohrer
Burghiu special pentru găurirea fără percuție
a straturilor suport poroase.

FIXARE MECANICĂ

STR Tool
Dispozitiv cu set complet de bit-uri utilizate
pentru înșurubarea și montajul ascuns al
diblurilor STR U 2G și STR H.
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ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

Produs organic

Produs mineral

Winter Qualitat

TIP PRODUS

Strat final

Sigilare

Armare vată bazaltică

Armare EPS

Lipire vată bazaltică

Lipire EPS

DOMENIU DE UTILIZARE

DENUMIREA PRODUSULUI
CarboNit
Carbon Spachtel










Carbon Minera
ArmaReno 700
Klebespachtel 189M
Kleber 181
Klebespachtel 100R
Kleber 90R
Capatect SockelFlex
Capatect Rollkleber 615











































PRODUSE ORGANICE - PREGĂTITE PENTRU APLICARE
CarboNit
Masă de şpaclu bi-componentă, întărită cu fibre
de carbon, alcătuită din CarboNit şi CarboNit
Powder, dezvoltată special pentru a face faţă
utilizării intensive în zonele expuse ploii, precum şi
solicitărilor extreme de ordin mecanic - Rezistenţă
la impact >>50 Joule, protejând astfel faţada
împotriva oricărui act de vandalism.

AMBALAJ

25Kg

RANDAMENT

1m2

cu aprox. 13,5 Kg
(la 8 mm grosime)

CULOARE

BEJ
DESCHIS

Carbon Spachtel
Masă de şpaclu întărită cu fibră de carbon, cu
rezistenţă ridicată la impact, gata de aplicare,
pentru stratul de armare în cadrul sistemului
termoizolant Carbon-Edition. Datorită elasticităţii
şi rezistenţei extrem de ridicate la lovire, permite
amortizarea şocurilor de până la 15 Joule.

104

25Kg

1m2

cu aprox. 5 Kg
(la 3 mm grosime)

BEJ
DESCHIS

PRODUSE ORGANICE - PREGĂTITE PENTRU APLICARE
Capatect SockelFlex
Masă de șpaclu hidroizolantă, utilizată pentru
armarea și hidroizolația plăcilor de polistiren
expandat sau extrudat din zona soclului, în
cadrul sistemelor de termoizolație Caparol. Se
prepară prin amestec în proporție de 1:1 cu
ciment CEM I 42,5. Pentru armare se utilizează
împreună plasa Caparol Glasgewebe.

AMBALAJ

RANDAMENT

18Kg

1m2

8,5 m2

cu aprox. 0,7-2,0 Kg
fără ciment

25Kg

1m2

10 m

cu aprox. 2,5 Kg

AMBALAJ

RANDAMENT

25Kg

1m2

CULOARE

ALB

Capatect Rollkleber 615
Adeziv special destinat lipirii plăcilor
termoizolante din polistiren expandat pe
suprafeţe de lemn, fibro-lemnoase sau minerale,
precum şi pentru suprafeţe suport cu capacitate
portantă, netede, slab absorbante.

2

ALB NATUR

PRODUSE MINERALE
Carbon Minera
Mortar mineral alb de înaltă calitate, întărit cu
fibră de carbon, cu rezistenţă ridicată la impact,
utilizat pentru realizarea stratului de armare în
cadrul sistemului termoizolant Carbon-Edition.

5,5 m2

CULOARE

ALB

cu aprox. 4,5 Kg

ArmaReno 700
Mortar mineral uscat de înaltă calitate, cu
utilizare universală: pentru lipirea și realizarea
stratului de armare a plăcilor termoizolante în
cadrul sistemelor de termoizolare, mortar de
renovare a tencuielilor vechi aderente, strat
de aderență pe suprafețele netede din beton,
strat decorativ modelat sau drișcuit. Mortarul
este îmbunătățit cu aditivi pentru hidrofobizare,
rezistență la intemperii, prelucrabilitate
superioară și aderență crescută la suport.

25Kg
5,5 m2

1m2

ALB

cu aprox.
4,5 Kg

Klebespachtel 189M

25Kg
5,5 m2

1m2

GRI

cu aprox.
4,5 Kg

Kleber 181
Mortar mineral uscat utilizat pentru lipirea
plăcilor termoizolante din polistiren expandat
sau vată bazaltică.
Pentru aplicare în sezonul rece este disponibilă
varianta Winter Qualität.

25Kg
5,5 m2

1m2

GRI-ROȘCAT

cu aprox.
4,5 Kg
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ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

Mortar mineral uscat, destinat realizării stratului
de armare și lipirii plăcilor termoizolante în
cadrul sistemelor ETICS care utilizează plăci din
polistiren expandat sau vată bazaltică. Poate fi
aplicat manual sau mecanizat.
Pentru aplicare în sezonul rece este disponibilă
varianta Winter Qualität.

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU
PRODUSE MINERALE
Klebespachtel 100R
Adeziv mineral uscat, utilizat pentru lipirea
plăcilor de polistiren expandat, precum şi pentru
stratul de armare al plasei din fibră de sticlă.

AMBALAJ

RANDAMENT

25Kg

1m2

5,5 m2

CULOARE

GRI

cu aprox. 4,5 Kg

Kleber 90R
Adeziv mineral uscat utilizat pentru lipirea
plăcilor termoizolante din polistiren expandat.

25Kg
5,5 m2

1m2

GRI-ROȘCAT

cu aprox.
4,5 Kg

SFATUL SPECIALISTULUI
Produsele de tip 2 în 1 sunt tot mai răspândite pe
piața adezivilor având menirea și pretenția de a
reduce timpul de lucru și de a simplifica aplicarea.
Totuși, analizând performanțele acestor produse,
putem afirma că există cerințe pe care produsele 2 în 1
aparținând clasei de preț economic, nu le pot îndeplini.
Totul pornește de la cerințele față de un adeziv care
sunt total diferite de cele ale unei mase de șpaclu.
Adezivii au un singur rol - să lipească plăcile
termoizolante de stratul suport, fapt pentru care
necesită o cantitate cât mai mare de ciment și o
granulație cât mai mare pentru rezistență ridicată.
Grosimea de aplicare trebuie să fie între 7-15 mm.
Circulația aerului în spatele plăcilor lipite este
redusă, adică evaporarea apei și implicit uscarea
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este mai lentă.
Masele de șpaclu în schimb trebuie să fie cre
moase, ușor de aplicat, ușor de nivelat și netezit,
cu o granulație mai mică, deoarece grosimea
la aplicare este între 3-5 mm. Un factor diferit
de adezivi dar esențial este absorbția de apă.
Pentru limitarea absorbției de apă, se utilizează
substanțe hidrofobizante, iar lipsa hidrofobizantului
scade semnificativ rezistența și durabilitatea
termosistemului. În timpul aplicării, uscarea
maselor de șpaclu poate fi scurtată sau prea
rapidă în condiții de vânt sau soare, iar efectul
este apariția fisurilor de contracție - de aceea
prezența aditivilor este importantă.
Fii informat și vei avea un succes eleFANTASTIC!

PLASE DE ARMARE

CARACTERISTICI ESENȚIALE

ARMAREA SUPRAFEȚELOR
GREUTATE

LĂȚIME

AMBALARE

Plasă de armare din țesătură de fibră de sticlă,
întrețesută, rezistentă la substanțe alcaline.
Dimensiunea ochiului: 3,5 x 3,8 mm

160 g/m2

110 cm

55 m2

Caparol Glasgewebe

145 g/m2

110 cm

55 m2

340 g/m2

100 cm

25 m2



Carbon Glasgewebe

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

Plasă de armare din țesătură de fibră de sticlă,
întrețesută, rezistentă la substanțe alcaline.
Dimensiunea ochiului: 4,5 x 4,0 mm

Capatect Panzergewebe

PLASE DE ARMARE

DENUMIREA PRODUSULUI

Plasă de armare cu rezistență ridicată, utilizată
pentru armarea suprafețelor cu greutatea mare
a finisajului. Dimensiunea ochiului: 5,5 x 5,0 mm
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ACCESORII
DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI
ESENȚIALE

ELEMENTE DE SUSȚINERE
Capatect Sockelschiene

LUNGIME

DIMENSIUNI PLASĂ

2,0 ml

20-100 mm

2,5 ml

100 mm

LUNGIME

LĂȚIME PLASĂ

Profil de colț din PVC prevăzut cu plasă de armare, destinat
protecției colțurilor.

2,5 ml

100x150 mm

Capatect Rolleck

2,5 ml

125x125 mm

2,5 ml

100x100 mm

2,5 ml

100x150 mm

200x200 mm

200 mm

Șină de soclu din Al, destinată susținerii și protecției zonei
inferioare a sistemelor de termoizolație.

Capatect Montage-Set
Set de montaj pentru fixarea șinei de soclu, compus din
150 dibluri, 40 agrafe și 50 distanțiere din PVC ambalate
în cutie de carton.

Caparol Sockelschiene-Aufsteckprofil
Profil de conexiune din PVC, prevăzut cu plasă de armare,
muchie pentru picurare și bandă autoadezivă. Asigură
conectarea șinei de soclu la stratul de armare generală.

PROTECȚIA COLȚURILOR
Capatect Gewebe-Eckschutz

Profil de colț flexibil din PVC, prevăzut cu plasă de armare,
destinat protecției colțurilor cu unghiuri diferite de 900.

Caparol Tropfkantenprofil
Profil de colț cu picurător, prevăzut cu plasă de armare,
destinat muchiilor orizontale pentru a împiedica pătrunderea
apei în intradosuri.

Caparol Arkade-Eckschutz
Profil de colț din PVC, prevăzut plasă de armare, destinat
protecției colțurilor arcuite.

Capatect Sturzeckwinkel
Plasă de armare profilată 3D, utilizată pentru armarea
diagonală a colțurilor deschiderilor – ferestre și uși.
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DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI
ESENȚIALE

ELEMENTE DE ÎMBINARE ȘI ÎNCHIDERE
Caparol Anschlussleiste
Profil de închidere a termosistemului la ferestre și uși,
prevăzut cu burete de etanșare autoadeziv, bandă autoadezivă
pentru lipirea foliei de protecție și plasă de armare.

Capatect Putzabschlussprofil

LUNGIME

DIMENSIUNI SPECIFICE

1,4 ml
2,4 ml

100 mm

2 ml

100 mm

18 ml
9,0 ml

2-6 mm
5-12 mm

2,5 ml

100x100 mm

2,5 ml

100x100 mm

2,5 ml

20 mm

Profil de despărțire din PVC, prevăzut cu plasă de armare și
muchie de despărțire. Ajută la execuția perfectă a separării
materialelor și culorilor diferite. Înălțimi disponibile 3 mm
și 6 mm.
Capatect Fugendichtband
Bandă de etanșare, precomprimată, auto expandabilă,
autoadezivă, pentru închiderea flexibilă a termosistemului.

SFATUL SPECIALISTULUI
Fiecare sistem este atât de bun precum suma componentelor
sale. Combinația perfectă dintre componentele principale
ale sistemului de termoizolație și produsele completare
necesare garantează capacitatea de funcționare a
întregului sistem pe termen lung. Doar cu ajutorul unei
game diversificate de accesorii pentru sistemele de
termoizolație, este posibilă realizarea unor elemente
arhitectonice deosebite, etanșarea perfectă a sistemului
și realizarea închiderilor sau a legăturilor între diferitele
elemente constructive.

Capatect Dehnfugenprofil Tip E
Profil din PVC, prevăzut cu membrană și plasă de armare
utilizat pentru alcătuirea rosturilor de dilatație coplanare
între 5-25 mm.

Capatect Dehnfugenprofil Tip V

Caparol Dehnfugenprofil Gummistopfen

ACCESORII

Profil din PVC, prevăzut cu membrană și plasă de armare
utilizat pentru alcătuirea rosturilor de dilatație la 90o, între
5-25 mm.

Capac din material plastic destinat închiderii și protecției
profilelor de dilatație tip E sau tip V.
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ACCESORII
DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI
ESENȚIALE

SISTEM DE BOSAJE
Caparol Bossengewebe
Plasă de armare profilată utilizată pentru armarea nuturilor
decupate din plăcile termoizolante din polistiren expandat
sau vată bazaltică. Sunt disponibile două dimensiuni: A și C.

Caparol Bossengewebe InnenEck și AussenEck

LUNGIME

DIMENSIUNI SPECIFICE

2,0 ml

100x100 mm

TIP A

Plasă de armare profilată 3D utilizată pentru armarea
colțurile interioare și exterioare a nuturilor decupate în
sistemele de termoizolație.
Disponibil pentru colț interior și colț exterior.
Caparol Bossen-Kelle
Mistrie profilată din inox și polietilenă, utilizată pentru
înglobarea plasei de armare pentru bosaje și finisarea
straturilor de armare și finisaj.

Caparol Nutenschneidergerat
Dispozitiv electric pentru decuparea bosajelor în plăci
termoizolante din polistiren expandat cu grosime minimă
de 6 cm. Profile de tăiere tip A și tip C.
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TIP C

Exprimă-te liber și fii împlinit cu Caparol!
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Produsele de finisaj din gama Caparol oferă posibilități
nelimitate pentru obținerea aspectului dorit al fațadei.
De la clasicele tencuieli decorative, tencuială mozaicată
pentru soclu, cărămidă aparentă Meldorfer, până la
tehnicile creative de fațade care încununează rezultatele
creativității și provoacă imaginația arhitecților, începând

cu multitudinea de nuanțe posibile, continuând cu reflexia
luminii în diferite ore ale zilei, variate structuri și modele.
Posibilitățile sunt nenumărate, iar armonia între diferitele
elemente obținute prin expresivitatea finisajelor Caparol lumină, spațiu, structură și culoare - creează acea emoție
și vibrație plăcută pe care ne-o dorim cu toții.

ACCESORII

FAȚADA TA ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI

SISTEME DE FINISAJ PENTRU FAȚADE

SISTEME DE FINISAJ PENTRU FAȚADE

TENCUIELI DECORATIVE
CARACTERISTICI
ESENȚIALE

DENUMIREA PRODUSULUI

Carbon Fassadenputz
Tencuială decorativă siliconică, întărită cu fibre
de carbon, cu efect puternic de hidroperlare și
permeabilitate ridicată la vaporii de apă. Oferă
protecție împotriva microorganismelor și rezistență
ridicată în timp.
Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de
termoizolație Carbon Edition
Silikat-Fassadenputz
Tencuială decorativă silicatică, cu un caracter
mineral care oferă protecție naturală împotriva
microorganismelor, rezistență ridicată a culorii în
timp și o bună rezistență la intemperii. Absorbție de
apă este medie – clasa W2, iar permeabilitatea la
vaporii de apă este ridicată – clasa v1.
Destinată utilizării în cadrul sistemului Minera-Line.
Silicon-Fassadenputz
Tencuială decorativă siliconică, cu absorbție
redusă de apă – clasa W3 și permeabilitate
ridicată la vaporii de apă – clasa v1.
Oferă protecție împotriva microorganismelor și
rezistență ridicată în timp.
Recomandată ca strat final în cadrul sistemului
de termoizolație Top Line.
Silacril Fassadenputz
Tencuială decorativă organică îmbunătățită cu
silicon. Este ideală pentru aplicarea pe suprafețe
exterioare în cadrul termosistemelor Caparol.
Rezistă la intemperii și factorii de mediu.
Datorită adaosului de silicon oferă performanțe
ridicate privind absorbția de apă și difuzia
vaporilor de apă – clasele V1, respectiv W3.
Recomandată ca strat final în cadrul sistemului
de termoizolație Top Line.

AMBALAJ
25Kg

FT:
R62

25Kg

FT:
R54

25Kg

FT:
R51

25Kg

FT:
R52

STRUCTURĂ
ȘI GRANULAȚIE

RANDAMENT

K15
K20
K30
R20
R30

10 m2
8 m2
6 m2
9 m2
8 m2

K15
K20
K30
R20
R30

10 m2
8 m2
6 m2
9 m2
8 m2

K10
K15
K20
K30
R15
R20
R30

14 m2
10 m2
8 m2
6 m2
13 m2
9 m2
8 m2

K15
K20
K30
R20
R30

10 m2
8 m2
6 m2
9 m2
8 m2

SFATUL SPECIALISTULUI
Protejarea tencuielilor decorative
cu două straturi de vopsea pentru
exterior de înaltă calitate contribuie
la uniformizarea culorii și crește
semnificativ rezistența culorii în timp.
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CARACTERISTICI
ESENȚIALE

FassadenPutz
Tencuială decorativă organică, pe bază de rășini
acrilice. Oferă o gamă variată de culori posibile.
Clasa de absorbție a apei este W2 iar clasa de
permeabilitate la vaporii de apă este V2. Oferă
protecție în film împotriva microorganismelor.
Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de
termoizolație Basic Line.
ProjektPutz
Tencuială decorativă organică, pe bază de rășini
acrilice. Oferă o gamă variată de culori posibile.
Clasa de absorbție a apei este W2 iar clasa de
permeabilitate la vaporii de apă este V2.
Recomandată ca strat final în cadrul sistemului
de termoizolație Basic Line.

Structură de tip K - bob lângă bob

AMBALAJ
25Kg

FT:
R15

25Kg

FT:
R53

STRUCTURĂ
ȘI GRANULAȚIE

RANDAMENT

K10
K15
K20
K30
R15
R20
R30

14 m2
10 m2
8 m2
6 m2
13 m2
9 m2
8 m2

K10
K15
K20
K30
R15
R20
R30

14 m2
10 m2
8 m2
6 m2
13 m2
9 m2
8 m2

TENCUIELI DECORATIVE

DENUMIREA PRODUSULUI

Structură de tip R - zgâriată
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TENCUIALĂ MOZAICATĂ PENTRU ZONA DE SOCLU
CARACTERISTICI
ESENȚIALE

DENUMIREA PRODUSULUI
Caparol Buntsteinputz /
Buntsteinputz Fein

AMBALAJ

GRANULAȚIE

RANDAMENT

25Kg

STANDARD
FEIN

4,5 m2
7,5 m2

Tencuială decorativă pentru soclu,
pe bază de rășini sintetice.
Oferă rezistență ridicată la intemperii,
factorii de mediu și uzură.
Sunt disponibile 15 modele.

SANGRIA FEIN

COGNAC FEIN

CAPPUCCINO FEIN

MANHATTAN FEIN
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SFATUL SPECIALISTULUI
Secretul unei aplicări reușite și durabile stă
în respectarea condițiilor de aplicare privind
temperatura și umiditatea atmosferică, respectiv
a stratului suport. Aplicați acest produs doar pe un
strat suport uscat și având o umiditatea relativă
a aerului de max. 80%.

MARMORBRAUN

KLINKERROT

STEINGRAU

BASALTGRAU

DOLOMITBRAUN

BERGBRAUN

TENCUIALĂ MOZAICATĂ PENTRU ZONA DE SOCLU

Tencuiala mozaicată Caparol Buntsteinputz este
soluția ideală pentru finisajul zonelor de soclu,
a zonelor aglomerate cu circulație intensă și a
zonelor care necesită spălare sau curățare. Este
robustă, rezistentă la uzură și spălare, oferind
totodată un aspect potrivit, asortat cu orice tip
de finisaj al fațadei.
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KAFFEEBRAUN

GRANITSCHWARZ

PAZIFIKBLAU

ISLANDGRÜN

SCHIEFERGRAU

116

*Nuanţele sunt obţinute prin procedee tipografice şi din acest motiv
este posibilă existenţa unor diferenţe faţă de culorile originale.
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ORFE

CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ APARENTĂ

TEHNOLOGIE PERFECT ARMONIZATĂ
SOLUȚII ÎN SISTEM

Meldorfer® original poate fi aplicat pe aproape toate
tipurile de strat suport, iar datorită greutății și grosimii
lor reduse în comparație cu clincherul, sunt mult mai
rentabile, economisind timp și bani.
Pot fi utilizate la finisarea sistemelor de termoizolare,
a fațadelor clasice, a fațadelor ventilate, pentru
construcțiile monolitice, pentru fațadele combinate și
pentru interioare.
Pot fi aplicate pe sistemele de termoizolație cu vată
minerală sau plăci din polistiren expandat, fiind
suficientă lipirea cu adeziv pe o suprafață de numai 40%.
Datorită greutății lor reduse, cărămizile Meldorfer®
original pot fi lipite fie direct pe fațadă, fie utilizate
ca strat de finisaj în cazul sistemelor de termoizolare
pentru fațade, fără a necesita alte fixări suplimentare.

Materialul este robust, rezistent la impact și ușor de
curățat. Intervalele lungi de renovare reduc costurile
de întreținere.
Zidăria cu aspect de cărămidă aparentă poate fi realizată
cu Meldorfer® original fără a fi necesară realizarea unor
rosturi de dilatație.
Profilele speciale de colț Meldorfer Eckverblender
dau aspectul de cărămidă masivă în zona colțurilor
și muchiilor. Placarea suprafețelor rotunde este de
asemenea posibilă, în condiții de siguranță pentru
sistem.
Suprafețele ating valorile superioare în ceea ce privește
păstrarea valorii și rezistența. Sunt rezistente la îngheț,
stabile la UV și rezistente mecanic.

Meldorfer® original poate fi utilizat ca finisaj pe diferite materiale de termoizolare.

• Material natural realizat din nisipuri, rocă măcinată, materiale de umplutură și lianți;
• Poate fi aplicat mai rapid și mai economic decât sistemele clasice de placare cu clincher;
• Rezistență și durabilitate extrem de ridicate - comparabile cu acoperirile din clincher;
• Grosime redusă a finisajului (aproximativ 8 mm, inclusiv adezivul);
• Greutate redusă (aprox. 5 kg pe m2);
• Utilizare versatilă pe sisteme ETICS, sisteme VHF, precum și pentru construcții monolitice și interioare;
• Suprafețe rezistente la solicitări mecanice și la îngheț;
• Opțiuni diverse de design, de la aspectul clasic de cărămidă aparentă, la concepte individuale de design artistic;
• Comportamentul la foc în funcție de varianta de sistem selectată (de exemplu, atunci când se utilizează vată
minerală, sunt posibile și sisteme incombustibile).
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INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ MELDORFER®
CĂRĂMIZI APARENTE MELDORFER

EXECUȚIE

Observații preliminare
∞ Aplicarea cărămizii decorative se realizează în sistem, pe un strat de
armare fără ciment din Capatect-ZF-Spachtel 699, pentru a putea
exclude eflorescențele care pot fi observate și la zidăriile aparente
uzuale. În situația în care cărămizile decorative trebuie aplicate pe
un strat de armare pe bază de ciment, se va grundui în prealabil cu
Caparol Putzgrund pentru a se exclude și în acest caz posibilitatea
apariției eflorescențelor.
Împărțirea suprafeței
∞ Format II: 5 rânduri inclusiv rosturile = 320 mm înălțime

12
12

52

12

52

12

52

12

52

320

52

12
71

12

71

12

71

12

71

330

∞ Diferitele modele cromatice ale programului Meldorfer sunt compuse
din tonuri de culori gradual nuanțate . Pentru a obține un aspect
cromatic omogen pe suprafață, diferitele tonuri trebuie să fie bine
amestecate în prealabil. De aceea nu se aplica la rând din ambalaj,
pentru a evita aglomerarea tonurilor individuale.

∞ Suprafața pe care trebuie aplicate cărămizile aparente Meldorfer
trebuie să fie impărțită pe toată suprafața în mod egal, în conformitate
cu formatul ales, cu ajutorul sforii de trasat. Liniile fixe existente, cum
sunt buiandrugii ferestrelor și ușilor, trebuie să servească drept puncte
de plecare pentru această delimitare pe înălțime.



320 mm sau,
330 mm

∞ Mortarul adeziv Meldorfer trebuie bine amestecat în recipient înainte
de aplicare. Reglarea consistenței se poate face printr-un mic adaos de
apă.
320 mm
sau,
330 mm

∞ Aplicarea cărămizilor aparente Meldorfer se realizează de sus în jos
începând cu cărămizile de colț. Mortarul adeziv se aplică întotdeauna
sub forma unei benzi între marcajele de înălțime și se piaptănă
pe orizontală cu ajutorul fierului de glet cu dinți Meldorfer. Se va
aplica doar atât mortar cât este necesar pentru imediata aplicare a
cărămizilor.
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INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

12

CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ MELDORFER®

∞ Format III: 4 rânduri inclusiv rosturile = 330 mm înălțime

CĂRĂMIZI APARENTE MELDORFER

EXECUȚIE

Lipirea

320 mm
sau,
330 mm

∞ Cărămizile se vor îngloba complet în stratul de mortar printr-o mișcare
glisantă. Se va avea grijă să nu se formeze goluri de aer sub placă.
Piesele de legătură și celelalte piese tăiate pot fi realizate cu ajutorul
foarfecii speciale Meldorfer. Se recomandă ca, în spațiul delimitat
pentru rânduri, să se aplice mai întâi rândul de sus și apoi rândul de
jos. Cele trei rânduri din mijloc rămase se pot apoi ușor delimita vizual.

∞ Imediat după aplicarea cărămizilor aparente, se va netezi uniform
mortarul în zona rosturilor cu ajutorul unei pensule late de 10 mm, ușor
umezite, acoperindu-se astfel rostul.

∞ După o scurtă perioadă de uscare, suprafața se va peria pentru a
îndepărta resturile de mortar. Această tehnică de lucru, cu rosturile
ușor adâncite, conferă suprafeței aspectul estetic dorit.

Umplerea rosturilor
∞ Alternativ, se poate realiza și o umplere completă a rosturilor cu mortar
de rosturi Meldorfer. Acest material, se livrează gata pregătit pentru
aplicare. Anterior aplicării, se va amesteca foarte bine în recipient.
Reglarea consistenței se poate face printr-un mic adaos de apă.
∞ Mortarul pentru rosturi se va aplica cu ajutorul unei gletiere înguste
pentru rostuit, cu lățimea potrivită, iar rosturile de îmbinare și de
reazem se vor nivela printr-o ușoară apăsare.

SFATUL SPECIALISTULUI
∞ Pentru a evita ruperea la montaj a plăcilor Meldorfer în condiții de
aplicare la temperaturi scăzute (minim 7°C), vă recomandăm păstrarea
lor într-un spațiu încălzit anterior aplicării;
∞ În cazul placării unor suprafețe curbe, încălziți ușor plăcile cu o
suflantă cu aer cald (max. 60°C), aceasta va facilita curbarea plăcilor
de cărămidă aparentă după forma dorită;
∞ Utilizați pentru dozarea adezivului fierul de glet cu dinți 6x4 mm, altfel
există pericolul aplicării unui strat prea subțire de adeziv în care plăcile
nu mai pot fi îngropate complet și astfel riscați desprinderea lor în timp.
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MORTAR MELDORFER
Meldorfer Ansatzmörtel

AMBALAJ

RANDAMENT

Mortar pentru lipirea și
rostuirea cărămizilor
aparente

25Kg

1m2

cu aprox. 2,5–3,0 kg

CULOARE

Zementgrau
Sandweiß
Anthrazit

Meldorfer Fugenmörtel
Mortar pentru umplerea
rosturilor

25Kg

1m2

Gri

în funcție de model
și de lățimea rostului

Accesorii/Unelte
Fier de glet cu dinți Meldorfer

AMBALAJ

Unealtă specială cu dinți
4 x 6 mm

1 bucată

Foarfecă Meldorfer

1 bucată



CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ MELDORFER®

Pentru tăierea ușoară și
precisă a plăcilor
de cărămidă aparentă

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

SORTIMENT
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ORIGINAL MELDORFER®
URBAN CLASSIC
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ALTWEISS

MECKLENBURG

JUIST

HAMBURG

SYLT

DITHMARSCHEN

ANTIK

ROTBUNT

NUANȚĂ

FORMAT

NUANȚĂ

FORMAT

Altweiß
Juist
Sylt
Antik

DF, NF
DF, NF
DF, NF
DF, NF

Mecklenburg
Hamburg
Dithmarschen
Rotbunt

DF, NF
DF, NF
DF, NF
DF, NF

STOCKHOLM

OLDENBURG

OSLO

BRANDENBURG

SANDSTEIN

WESTERWALD

KOPENHAGEN

NUANȚĂ

FORMAT

NUANȚĂ

FORMAT

Lüneburg
Oldenburg
Brandenburg
Westerwald

DF, NF
DF, NF
DF, NF
NF

Stockholm
Oslo
Sandstein
Kopenhagen

LF
LF
MF
LF

ORIGINAL MELDORFER®



URBAN CLASSIC

LÜNEBURG
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ORIGINAL MELDORFER®
NEW DESIGN
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KOLDING

HOLSTEIN

JEVER

KIEL

STRALSUND

MALMÖ

HELSINKI

STEINGRAU

NUANȚĂ

FORMAT

NUANȚĂ

FORMAT

Kolding
Jever
Stralsund
Helsinki

DF, NF, LF, XLF
DF, NF, LF, XLF
DF, NF, XLF
DF, NF, LF, XLF

Holstein
Kiel
Malmö
Steingrau

DF, NF, LF, XLF
DF, NF, LF, XLF
DF, NF, LF, XLF
SF

BETONGRAU

BORK

FORMAT

NUANȚĂ

FORMAT

Betongrau

SF, GF

Bork

SF, GF, XLF

NEW DESIGN
Linia originală de produse Meldorfer® NEW DESIGN reprezintă noi perspective și posibilități. Suprafețele caracteristice din
lemn, piatră naturală, aspect metalic și beton completează gama extinsă. Și aici, cărămizile aparente primesc designul
suprafeței și finisajele finale prin metode manuale tradiționale.
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ORIGINAL MELDORFER®



NEW DESIGN

NUANȚĂ

ORIGINAL MELDORFER®
FREE STYLE
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PUZZLE

SEAMLESS PATTERNS

SCHLÜSSEL

WÜRFEL

VIERECKE

DREIECKE

QUADRATWELLE

FREE STYLE
Înțelegem libertatea de proiectare ca un standard pe care îl modificăm permanent prin munca noastră comună cu arhitecți,
proiectanții și constructori. În calitate de furnizor tradițional cu mulți ani de experiență, ne vedem obligați să extindem în
mod constant gama largă de modele pentru cărămizi aparente, astfel încât să poată fi implementate și soluții neobișnuite.
Originalul Meldorfer®️ FREE STYLE este o linie de produse care nu stabilește limite, dimpotrivă, inspiră ceva nou tot timpul.
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ORIGINAL MELDORFER®



FREE STYLE

TETRES

MELDORFER – CĂRĂMIDĂ APARENTĂ UȘOARĂ
DIMENSIUNE

COD PRODUS

AMBALARE

CONSUM

Format Subțire (DF)

240 x 52 mm

071

3 m2 = 192 buc

64 buc/m2

Format Normal (NF)

240 x 71 mm

085

3 m2 = 144 buc

48 buc/m2

300 x 52/71/135 mm

076

3 m² = 45/45/9 buc

personalizat

Format Special (SF)

300 x 135 mm

074

3 m2 = 74 buc

22 buc/m2

Format Exklusive (LF)

400 x 40 mm

078

3 m2 = 141 buc

47 buc/m2

Format Mare (GF)

600 x 300 mm

072

3 m2 = 18 buc

6 buc/m2

Format Extra Lung (XLF)

740 x 52 mm

070

3 m2 = 60 buc

21 buc/m2

FREE STYLE

Personalizat

099

Plăci de câmp

Multiformat (MF)

personalizat

Cantitatea minimă (pe culoare) pentru produsele personalizate este de 48 m² sau 30 m pentru cărămizile de colț.

Plăci de colț 3/4
Format Subțire (DF)

175 x 115 x 52 mm

073

3 m = 48 buc

16 buc/m

Format Normal (NF)

175 x 115 x 71 mm

086

3 m = 36 buc

12 buc/m

Format Subțire (DF)

240 x 115 x 52 mm

075

3 m = 48 buc

16 buc/m

Format Normal (NF)

240 x 115 x 52 mm

087

3 m = 36 buc

12 buc/m

240 x 115 x 52/71/135 mm

077

3 m = 12/12/9 buc

personalizat

240 x 115 x 135 mm

097

3 m = 21 buc

7 buc/m

240 x 105 x 40

079

3 m = 36 buc

20 buc/m

Plăci de colț 1/1

Multiformat (MF)
Format Special (SF)
Format Exklusive (LF)

FORME ȘI DIMENSIUNI

740 x 52 mm (XLF)
240 x 71 mm (NF)

300 x 135 mm (SF), (MF)

240 x 52 mm (DF)
600 x 300 (GF)
300 x 71 mm (MF)
215 x 65 mm

215 x 50 mm

128

400 x 40 mm (LF)

300 x 52 mm (MF)

129

TEHNICI
CREATIVE
PENTRU
FAȚADE
Soluții de calitate pentru fațadele neconvenționale

Nou. Creativ. Inovativ.

AUTENTICO
Strat modelat cu

FILIGRANO
Strat modelat cu

 ArmaReno 700

 ArmaReno 700

 Histolith Antik Lasur

 ThermoSan NQG

Calitate pe termen lung

FINISAJ CU ELEMENTE MODULARE PLACATE

132

Calitate pe termen lung

FINISAJ CU STRUCTURĂ CANELATĂ ORIZONTALĂ

BRILLIANT

STARDUST

 ThermoSan NQG

 ThermoSan NQG

Calitate pe termen lung

Calitate pe termen lung

 Kreativeffekt Brilliant

FINISAJ CU
FINISAJ
EFECTCU
SCLIPITOR
EFECT SCLIPITOR

 Kreativeffekt Stardust

FINISAJ CU EFECT SCLIPITOR (OMOGEN ȘI DIFUZ)

133

RUSTICO
 Caparol Putzgrund

LAZURĂ
 TopLasur NQG

 Silicon Fassadenputz R20 / R30

FINISAJ CU STRUCTURĂ PERIATĂ ORIZONTALĂ
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FINISAJ CU ASPECT DE LAZURARE

ARGINTIU
 CapaSilber

FINISAJ CU ASPECT ARGINTIU

AURIU
 CapaGold

FINISAJ CU ASPECT AURIU
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ACCENTO
Varianta 1

Strat modelat cu

ACCENTO

Varianta 2

Strat modelat cu

 Accento Spachtel

 Accento Spachtel

 Accento Effektspachtel

 ThermoSan NQG

Transparent | Auriu | Argintiu | Cupru

FINISAJ FIN, CU ASPECT DE STUC, DATORAT TEHNICII DE APLICARE
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Calitate pe termen lung

FINISAJ NETED, CU EFECT DE ACOPERIRE
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 Aceste sisteme, de regulă invizibile după aplicarea finisajelor, sunt primul scut
de protecție împotriva apei
 Clădirile moderne sunt construite astfel încât să fie cât mai etanșe, drept urmare
existența unei hidroizolații devine incontestabilă în condițiile unei uscări mult mai
îngreunate (în caz de infiltrații)
 Nu uita, este mult mai accesibil și facil să previi decât să încerci să repari ulterior!

HIDROIZOLAȚII ȘI
SOLUȚII SPECIALE

Hidroizolațiile reprezintă una dintre componentele
cele mai importante ale unei clădiri

HIDROIZOLAȚII ȘI SOLUȚII SPECIALE

Hidroizolație sub placări
ceramice, la interior
Hidroizolație sub placări
ceramice și vopseaua
de pisicine Agrosit SB,
la interior și exterior

Barieră
orizontală
injectabilă

+

SAU

Hidroizolații pentru
fundații și lipirea
panourilor de EPS/
XPS (varianta 2K)
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Exterior

Interior

Vopsea
pentru piscine

Barieră
orizontală

Izolație sub
placări

Lipire EPS/XPS

Izolație fundații

UTILIZARE

SOLUȚIA

Isolan Styrodicht 1KD –
soluția ideală pentru
hidroizolarea fundațiilor
1

2

3

1 – Isolan Schutzanstrich LF (P. 4)
2 – Isolan Styrodict 1KD (P. 4)
3 – Isolan Styrodict 1KD (P. 4)
Isolan Styrodicht 2KD – soluția ideală pentru
hidroizolarea fundațiilor și
lipirea panourilor de EPS/XPS
- aplicabilă și în condiții
de uscare nefavorabile

1

2

3

1 – Isolan Styrodict 2KD diluat 1:1
cu apă (P. 4)
2 – Isolan Styrodict 2KD (P. 4)
3 – Isolan Styrodict 2KD (P. 4)
Isolan Duschdicht – soluția perfectă pentru
hidroizolații sub placări ceramice, la interior.
1 – Isolan Duschdicht (diluat 1:4 cu apă)
sau TiefGrund (P. 5)
2 – Isolan Duschdicht (P. 5)
3 – Isolan Duschdicht (P. 5)

1

Isolan Balkon- & Terrassendicht –
soluția perfectă pentru hidroizolații
sub placări ceramice și vopseaua
de piscine Agrosit SB, la interior și exterior.
1

1 – TiefGrund diluat 1:2 cu apă (P. 3)
2 – Isolan Balkon- & Terrassendicht (P. 4)
3 – Isolan Balkon- & Terrassendicht (P. 4)
Agro Aquastop – soluție de injectare
pentru realizarea ulterioară a
barierelor orizontale
împotriva umidității capilare.

2

2

3

3

1

1 – Agro Aquastop (P. 3)
Agrosit SB – vopsea clor-cauciuc
pentru decorarea piscinelor.
1 – Agrosit SB (P. 4) diluat
cu Verdünnung 202 (P. 4)
2 – Agrosit SB (P. 4)
3 – Agrosit SB (P. 4

2

3

1
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HIDROIZOLAȚII PENTRU FUNDAȚII, ZIDĂRII ȘI VOPSEA PENTRU PISCINE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

30L

1m2

6,1-8,1 m2

cu aprox. 3,7-4,9 l

SCULE

CULOARE

FT: 1549

Isolan Styrodicht 1KD
Pentru hidroizolarea
fundațiilor

Strat bituminos flexibil, mono-component, fără solvent, aditivat
cu polimeri, cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu adaos de
granule
de polistiren.
Destinat hidroizolării de fundații, radiere și socluri.
Pentru hidroizolare conform DIN 18533:

Negru

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

0,7 g/cm3

30L

1m2

6,1-8,1 m2

cu aprox. 3,7-4,9 l

SCULE

CULOARE

• W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E
FT: 1573

Isolan Styrodicht 2KD
Pentru hidroizolarea fundațiilor,
în condiții de uscare
mai nefavorabile

Strat bituminos flexibil, bi-component, fără solvent, aditivat
cu polimeri, cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu adaos de
granule de polistiren și componentă uscată pe bază de ciment.
Destinat hidroizolării de fundații, radiere și socluri.
Pentru hidroizolare conform DIN 18533:

Negru

• W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E
Poate fi utilizat și în condiții de uscare nefavorabile (ceață,
temperaturi reduse, etc.), adecvat și pentru lipirea panourilor
termoizolante

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

SFATUL SPECIALISTULUI
Nu uita! Reușita unei lucrări de hidroizolare depinde
în mare măsură de gradul de pregătire al stratului
suport. Bavurile trebuie îndepărtate, iar golurile
mai mari trebuie umplute în prealabil. Un sistem de
hidroizolare este compus din 4 straturi:

- Pregătire suport + grunduire
- Masă de șpaclu-foarte importantă pentru eliminarea
porilor din suport și a bulelor de aer din hidroizolație
- Cele 2 straturi de hidroizolație

FT: 540

Isolan Schutzanstrich LF

25Kg

Grund pentru hidrizolațiile
bituminoase

125 m2

10Kg

5Kg

50 m2

25 m2

SCULE

Emulsie bituminoasă aditivată cu materiale sintetice, puternic
concentrată, aplicabilă cu pensula, fără conținut de solvent,
inodoră, diluabilă cu apă, ecologică.
• Grund pentru Isolan Styrodicht 1KD
• Fără conținut de solvenți
• Fără miros
• Diluabilă cu apă
• Poate fi utilizat si ca grund înainte de aplicarea membranelor
bituminoase
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1m2

cu aprox. 0,2 kg

CULOARE

Negru

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,1 g/cm3

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 696

Agro Aquastop

9Kg

Pentru realizarea barierelor
orizontale (prin injectare
fără presiune)

Barieră orizontală certificată WTA pentru injectarea fără
presiune, utilizabilă și la o umiditate a zidăriei de 95 ± 5 %.
• Cremă aplicabilă prin injectare pentru oprirea umidității
capilare din zidărie
• Aplicare facilă, fără presiune și fără echipament special
• Gata pentru aplicare
• Adecvată și pentru zidării cu grad ridicat de umiditate

În funcție
de grosimea zidăriei

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

0,9 g/cm3

Agrosit SB:
25Kg
41,6 m2

5Kg

1Kg

8,33 m2

1,67 m2

Verdünnung 202:
25L

Vopsea colorată, mono-componentă, pe bază de clor-cauciuc,
pentru vopsirea piscinelor.
• Rezistență înaltă la apă și la intemperii
• Ușor de curățat, mucegaiul și ciupercile nu pot să adere la
suprafața vopsită
• Rezistentă la substanțe chimice
• Destinată suprafețelor de tencuială, beton
Produs complementar: Verdünnung 202 (solvent pentru
diluarea primului strat și pentru curățarea uneltelor de lucru)

833 m2

5L

1m2

cu aprox. 0,6 kg
1L

166,7 m2 33,3 m2

SCULE

CULOARE
Albastru deschis,
nuanțe RAL la cerere

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.1 g/cm3

HIDROIZOLAȚII PENTRU FUNDAȚII, ZIDĂRII ȘI VOPSEA PENTRU PISCINE

Pentru vopsirea
piscinelor

În funcție de grosimea zidăriei

Alb-gălbui

FT: 773

Agrosit SB

1m2

600ML
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HIDROIZOLAȚII SUB PLACĂRI CERAMICE, SOLUȚII DE CURĂȚARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: R78

Isolan Duschdicht
Pentru hidroizolarea încăperilor
umede (băi, bucătării, etc.)

AT

12Kg

1m2

5Kg

8-12 m

3,3-5,0 m

2

2

SCULE
Masă de șpaclu de impermeabilizare, mono-componentă, pe bază de dispersie,
aplicabilă cu bidinea sau cu rola.
• Etanșare sigură a straturilor suport pentru plăci ceramice din încăperi
umede
• Împiedică pătrunderea umidității în pereți și pardoseli, astfel împiedicând
desprinderea plăcilor ceramice
• Pentru băi, cabine de duș, bucătării, etc
• Nu este adecvată solicitărilor intense la apă, (de ex. piscine sau încăperi
umede cu utilizare comercială)

cu aprox. 1,0-1,5 kg

CULOARE

Gri deschis

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,45 g/cm3

32Kg

1m2

8,0-12,8 m2

cu aprox. 2,5-4,0 kg

SCULE

CULOARE

FT: R79

Isolan Balkon- & Terrassendicht
Pentru hidroizolarea
balcoanelor, teraselor
și piscinelor

AT

Membrană bi-componentă, compusă dintr-o pulbere gri și un lichid alb,
ce conține o soluție sintetică cu elasticitate ridicată.
• Etanșare sigură a betonului pentru placări cu plăci ceramice pe terase,
balcoane și în piscine
• Împiedică pătrunderea umidității și a sărurilor în pereți și pardoseli, astfel
împiedicând desprinderea plăcilor ceramice
• Elastică și la temperaturi de -20°C
• Raport de amestec: Lichid : Pulbere = 1 : 3

Gri

FT: –

Baufix Armierungsband
Elemente de armare pentru
Isolan Duschdicht și Isolan
Balkon- & Terrassendicht

AT

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,35 g/cm3

Baufix Armierungsband:
10 m, 50 m
Isolan colț ext. și int.:
25 buc./cutie
SCULE

Bandă de armare cauciucată, cu lățime de 120 mm.
• Se înglobează, la intersecția planurilor, între cele 2 straturi de hidroizolație;
Armare sigură și elastică

–

CULOARE

Gri

Isolan colț exterior și interior
Colț de armare cauciucată, prefabricată cu lățime de 120 mm, pentru armarea
sigură a colțurilor 3-dimensionale (exterioare și interioare).
• Se înglobează, la intersecția planurilor, între cele 2 straturi de hidroizolație;
Armare sigură și elastică, în combinație cu banda Baufix Armierungsband

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

FT: 676

Agrofix Kalk-Zementlöser
Soluție de curățare pentru
îndepărtarea petelor de adezivi/
materiale de rostuit pe bază
de ciment
După dizolvarea în apă, se utilizează pentru curățarea plăcilor ceramice,
pietrelor artificiale, suprafețelor de clincher, pietrei naturale etc, în scopul
îndepărtării murdăririlor accidentale cu adeziv/material de rostuit.
• Efect coroziv redus asupra suprafețelor metalice
• Pentru dizolvarea depunerilor de calcar din boilere sau rezervoare, piscine, pentru
îndepărtarea urmelor de ciment rămase după montajul placărilor ceramice etc
• Se diluează în raport de 1 : 10 până la 1 : 32 cu apă
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5Kg

1Kg

În funcție de gradul
de depuneri

În funcție de gradul de depuneri

SCULE

CULOARE
Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

DESCRIEREA PRODUSULUI
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

2,5Kg

1m2

FT: 675

Agro Abbeizpaste Spezial

1,7-5,0 m2

Soluții de curățare –
Pastă pentru decapare

SCULE

cu aprox. 0,5-1,5 kg

CULOARE

Pastă decapantă, aplicabilă cu pensula, cu consistență tixotropă,
pe bază de solvenți, destinată îndepărtării finisajelor vechi.
Pentru îndepărtarea (decaparea) finisajelor mono- și bicomponente.

Tulbure, incolor

• Fără hidrocarburi clorurate;
• Fără conținut de acizi și baze;
• Cu eficacitate prelungită datorită aditivilor de întârziere a
evaporării;
• Atenție: ușor inflamabilă!

GRA D DE LUCIU

DENSITATE

–

1,02 g/cm3

Natur- & Kunststeinreiniger

1L

1m2

Soluții de curățare –
Pentru curățarea suprafețelor
de piatră naturală / artificială

30-50 m2

cu aprox. 20-33 ml

SCULE

CULOARE

FT: 674

Transparent

Lichid incolor pentru îndepărtarea murdăriei, uleiurilor și
grăsimilor, a urmelor de funingine etc. de pe suprafețe de beton,
beton spălat, de ex. pe pardoseli și fațade.

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,04 g/cm3



• Utilizare sub formă concentrată, sau diluat în raport de 1:1
până la 1: 5 cu apă

Natur- & Kunststeinsiegel

5L

1L

FT: 677
1m2

Soluții de sigilare –
Pentru sigilare a suprafețelor
de piatră naturală / artificială

50-100 m2

10-20 m2

cu aprox. 50-100 ml

SCULE

Impregnare incoloră, cu conținut de solvenți, pe bază de rășini
sintetice. Pentru suprafețe de pietre naturale sau artificiale,
absorbante, șlefuite și rugoase, de asemenea pentru pietre fără
suprafețe glazurate.
• Poate fi aplicată pe toate suprafețele noi, sau vechi (curate și
uscate)
• Prin închiderea ușoară a nuanțelor se înnobilează culorile
naturale ale pietrelor
• Cu caracter hidrofob; Rezistă la intemperii și trafic pietonal

CULOARE

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

0,9 g/cm3
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HIDROIZOLAȚII SUB PLACĂRI CERAMICE, SOLUȚII DE CURĂȚARE

PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE

SOLUȚII DE DECAPARE ȘI CURĂȚARE/SIGILARE PENTRU PIETRE NATURALE/ARTIFICIALE

SOLUȚII DE DECAPARE ȘI CURĂȚARE/SIGILARE PENTRU PIETRE NATURALE/ARTIFICIALE

 Te grăbești și cauți o soluție care se aplică cu ușurință și nu necesită mortare?
 Ești la locul potrivit, sistemele elastice de armare CapElast sunt răspunsul la
întrebările tale.

SISTEME ELASTICE
DE ARMARE

Fisurile pe fațadă sunt mult mai des întâlnite decât
pe suprafețele interioare

SISTEME ELASTICE DE ARMARE
Lucrați la o clădire veche cu fisuri în stratul de tencuială, sau în urma aplicării unei tencuieli noi au apărut fisuri pe fațadă?
Nici o problemă pentru sistemul Cap-elast - Sistem de acoperire plasto-elastic de înaltă clasă, destinat asanării tencuielilor
de fațadă și a suprafețelor de beton fisurate.

DIVERSE TIPURI DE FISURI ȘI REZOLVAREA LOR CU SISTEMUL CAP-ELAST
Pe fisuri fine din tencuială sau din beton:

Pe fisuri din rosturile de îmbinare, precum și fisuri de suprafață din betonul
ușor:

Armare ușoară

Armare grea

COMPOZIȚIA STRATURILOR:
Strat de grund:
Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund
Universal, în funcție de tipul suportului.*

COMPOZIȚIA STRATURILOR:
Strat de grund:
Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund
Universal, în funcție de tipul suportului.*

COMPOZIȚIA STRATURILOR:
Strat de grund:
Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund
Universal, în funcție de tipul suportului.*

Strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 2 sau
Cap-elast Phase 2-W.

Strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat
aproximativ în culoarea stratului final.

Primul strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 1, nediluat.

Consum minim: 230 ml/m2.

Consum minim: 500 ml/m2.

Consum minim: 500 ml/m2.

Pe fisuri fine de suprafață precum
și pe fisuri de contracție/uscare
din tencuială și beton:

Armare simplă

Al doilea strat intermediar:
Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat
aproximativ în culoarea stratului final.
Consum minim: 500 ml/m2.
Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast
Phase 2-W nediluat.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast
Phase 2-W nediluat.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast
Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m2.

Consum minim: 230 ml/m2.

Consum minim: 230 ml/m2.

Clasa de acoperire a fisurilor conform
DIN EN 1062 Clasa A1 (> 100 µm) la 23°C.

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN
EN 1062 Clasa A4 (> 1250 µm) la 23°C.

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN
EN 1062 Clasa A4 (> 1250 µm) la 23°C.
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DIVERSE TIPURI DE FISURI ȘI REZOLVAREA LOR CU SISTEMUL CAP-ELAST
Fisuri constructive ocazionale:

Fisuri constructive numeroase:

Armare în benzi pe suprafețe netede

Armare cu plasă pe suprafețe netede

PREGĂTIRE:
Fisurile constructive se lărgesc în formă de U cu o lățime de cca 1
cm și o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc
până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu
Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul)
și se lasă să se usuce.

PREGĂTIRE:
Fisurile constructive se lărgesc în formă de U cu o lățime de cca 1
cm ți o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc
până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu
Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul)
și se lasă să se usuce.

COMPOZIȚIA STRATURILOR:
Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau
CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

ARMAREA CU PLASĂ PE SUPRAFEȚE NETEDE:
Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau
CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Armarea în benzi pe suprafețe netede: Peste fisurile umplute
se aplică un strat saturat de cel puțin 30 cm lățime de Cap-elast
Phase 1, în stratul încă umed se înglobează o plasă elastică
“Elastik-Gewebe10/10” de la firma Kobau, lată de cel puțin 20
cm, fără cute.

Înglobarea plasei:
Se aplică uniform Cap-elast Phase 1, diluat cu cca 5% apă, pe
o porțiune lată cât plasa elastică, cu peria sau rola. Consum
minim: 400 ml/m2. Această plasă elastică “Elastik-Gewebe10/10”
de la firma Kobau, se presează începând de sus în stratul încă
umed de Cap-elast Phase 1, cu o mistrie din oțel inoxidabil sau
o rolă tip moltopren, fără bule de aer sau cute. Îmbinările se
suprapun circa 5 cm.

Strat intermediar:
După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu
Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.
Consum minim: 500 ml/m2.

Strat intermediar:
După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu
Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.
Consum minim: 350 ml/m2.

Strat final:
Întreaga suprafață, cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase
2-W nediluat.

Strat final:
Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m2.
Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasa A4 (> 1250 µm) la 23°C

SIMBOL

Consum minim: 230 ml/m2.
Grad de umplere a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasă A5 (> 2500 µm) la 23°C.

DESCRIERE
Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress
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SISTEME ELASTICE DE ARMARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 160

Cap-elast Faserpaste

1m2

5Kg

Masă de șpaclu pentru
egalizarea suprafeței

Masă de șpaclu plasto-elastică, armată cu fibre, pentru
nivelarea suprafețelor neregulate, înainte de aplicarea
vopselelor Cap-elast.

4,55 m2 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,1 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE
Alb

• Armată cu fibre
• Pentru egalizarea suprafețelor suport

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,1 g/cm3

FT: 160

Cap-elast Riss-Spachtel

10Kg

Masă de șpaclu pentru
umplerea fisurilor
și egalizarea suprafeței

0,86 m
5,7 m
0,57 m
(la un rost de 1x1 cm)

cu aprox. 1,75 kg/m
(la un rost de 1x1 cm)

SCULE

CULOARE

1,5 Kg

1Kg

Masă de șpaclu plasto-elastică, întărită cu fibre, rezistentă
la contracție, pentru egalizarea diferitelor straturi suport.
Se acoperă ulterior cu vopsele Cap-elast.

1m2

Alb

• Întărită cu fibre
• Pentru egalizarea suporturilor
• Plasto-elastică

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,75 g/cm3

12,5L

1m2

25-35,7 m2

cu aprox. 0,35-0,50 l

SCULE

CULOARE

FT: 160

Cap-elast Phase 1
Strat intermediar de armare

Strat intermediar sau de înglobare a plasei de armare,
plasto-elastic, întărit cu fibre.

Alb

• Pentru suporturi netede sau ușor structurate
• Întărit cu fibre
• Rol de mascare a fisurilor și de preluare a tensiunilor acestora
• Proprietăți plasto-elastice
• Pentru înglobarea plasei de armare

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,2 g/cm3

12,5L

1m2

54,4 m2

cu aprox. 0,23 l

SCULE

CULOARE

FT: 160

Cap-elast Phase 2
Vopsea de fațadă
plasto-elastică

Vopsea de fațadă mată, cu proprietăți plasto-elastice,
recomandată pentru renovarea fațadelor cu fisuri.
• Elasticitate de durată
• Acoperă fisurile
• Protecție ridicată împotriva factorilor agresiv-poluanți din mediu
• Protejează peretele împotriva acțiunii intemperiilor
• Capacitate de difuzie bună
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Alb +

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MATASOS

1,3 g/cm3

 Această categorie specială de construcții necesită cunoștințe mai aprofundate.
 Trebuie acordată o atenție sporită la fiecare etapă a renovării, începând de la
curățarea și pregătirea suportului, până la alegerea întregului sistem.

RENOVARE
CLĂDIRI ISTORICE

Clădirile/monumentele istorice reprezintă istoria
arhitecturală a țării

RENOVARE CLĂDIRI ISTORICE
Clădirile vechi reprezintă o situație specială când vine vorba de renovare. În acest caz, sunt mai mulți factori ce trebuie luați
în calcul, cum ar fi: zidăria/tencuiala este afectată de săruri? Există profile decorative/ștucaturi ce trebuie reprofilate? Se
pot alege orice tipuri de finisaje, sau trebuie să ținem cont de permeabilitatea la vaporii de apă și la CO2? Gama Histolith®
este dedicată în special să răspundă la aceste întrebări.

Săruri în zidărie/tencuială? Da, din păcate majoritatea
clădirilor vechi care urmează să fie renovate sunt afectate
de săruri. De unde? – din cauza infiltrațiilor de apă din zona
fundației, sau de la un acoperiș/sistem pluvial neglijat. Soluția
o reprezintă sistemul de tencuieli de asanare de la Histolith®,
sistem menit să rețină sărurile în zidărie:
 Histolith Trass-Sanierputzsystem: Sistem de tencuieli
speciale, cu conținut de suevit-trass, pentru reținerea
sărurilor.

Profile decorative din piatră sau beton? Reparații pe
suprafețe din piatră naturală sau cărămidă?
Răspunsul este mortarul de reparații Histolith ®
Restauriermörtel, mortar mineral rezistent la îngheț, cu
aplicare facilă.

Clădiri sănătoase? Nu trebuie să fie vorba neapărat de
clădiri monument istoric, sau în general clădiri vechi. Și în
cazul celor noi pot exista solicitări mai exigente cu privire
la materialele utilizate. Astfel, dacă:
 lipsa de emisii nocive
 caracterul mineral, cu capacitate de sorbție (reglarea
umidității din încăpere)
 și caracterul ignifug
sunt importante, atunci masa de șpaclu pe bază de var,
Histolith® Kalkspachtel Natur este alegerea perfectă pentru
pregătirea suportului.

Permeabilitatea la vaporii de apă și la CO2? Am auzit cu toții
fraza “pereții trebuie să respire”. De fapt pereții nu trebuie
să respire în sensul propriu, dar mai ales la clădiri vechi,
trebuie să fie permeabili la vaporii de apă și la CO2.
 Soluția clasică o reprezintă vopselele silicatice de interior și
exterior, din gama Histolith® ce dispun de o permeabilitate
excelentă la vaporii de apă și CO2*.
* Caracteristică esențială pentru toate tencuielile pe bază
de var-nisip.
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UTILIZARE
ÎNCĂPERI SĂNĂTOASE

REPARAȚII PROFILE DECOR

Exterior

Interior

Tinci

Asanare

Reținere a sărurilor

Aderență

SISTEMUL DE ASANARE

SOLUȚIA
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TENCUIELI, MORTARE ȘI MASE DE ȘPACLU ȘI PRODUSE AUXILIARE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

Histolith®
Trass-Vorspritzputz

30Kg

1m2

Tencuială de aderență din
sistemul de asanare Histolith®

6 m2

FT: –

cu aprox. 5 kg

SCULE

CULOARE
Gri

Tencuială de aderență pe bază de Suevit-Trass, conformă cu
normele WTA, pentru exterior și interior.
• Rezistentă la îngheț
• Corespunde normativului WTA 2-9-04/D

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

FT: –

Histolith®
Trass-Porengrundzputz

1m2
30Kg

Tencuială de reținere a sărurilor
din sistemul de asanare
Histolith®

27,3 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,1 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE
Gri

Tencuială de reținere a sărurilor pe bază de Suevit-Trass,
conformă cu normele WTA, pentru exterior și interior.
• Rezistentă la îngheț
• Aplicabilă manual sau mecanizat
• Corespunde normativului WTA 2-9-04/D

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

FT: –

Histolith® Trass-Sanierputz

1m2
30Kg

Tencuială de asanare din
sistemul de asanare Histolith®

27,3 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,1 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE
Gri

Tencuială de asanare pe bază de Suevit-Trass, conformă cu
normele WTA, pentru exterior și interior.
• Rezistentă la îngheț
• Aplicabilă manual sau mecanizat
• Corespunde normativului WTA 2-9-04/D

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

FT: 1044

Histolith® Trass-Kalkputz
Tencuială pe bază de var
hidraulic pentru renovări

1m2
30Kg
21,4 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,4 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE

Tencuială cu conținut de Suevit-Trass, pentru exterior și interior.
Poate fi utilziată ca și tencuială brută sau finală.
• Granulație 0 - 4 mm
• Cu permeabilitate foarte bună la vaporii de apă µ < 10
• Rezistentă la îngheț
• Aplicabilă manual sau mecanizat
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Gri deschis

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 1033

Histolith® Feinputz

25Kg

Tencuială fină pentru suprafețe
fine în sistemul de asanare
Histolith®, sau renovări

1m2

16,7 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,5 Kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE

Alb

Tencuială fină, utilizabilă la interior și exterior, pentru suprafețe
fine în sistemul de asanare Histolith®, sau renovări. Granulație
de 0,5 mm.

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

Histolith® Restauriermörtel

10Kg

1m2

Mortar de înlocuire/reprofilare
a pietrelor

6,3 (la 1 mm grosime)

cu aprox. 1,6 Kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE

• Aplicabilă manual sau mecanizat
• Poate fi drișcuită
• Cu suprafață fină
FT: 1042

Mortar pentru efectuarea reparațiilor de suprafețe din piatră
naturală și cărămidă, de asemenea pentru reprofilarea
ștucaturilor din beton sau mortar de ciment.
• Compoziție minerală
• Rezistent la îngheț
• Prelucrare facilă, întărire rapidă
• Granulația maximă: 1 mm

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

FT: 1060

Histolith® Kalkspachtel Natur

20Kg

Masă de șpaclu pentru încăperi
sănătoase

1m2

16,7 m2

cu aprox. 1,2 kg
(la 1 mm grosime)

SCULE

CULOARE
Alb natur

Masă de șpaclu albă, pe bază de var, pentru utilizare la interior.
• Masă de șpaclu aplicabilă ca glet, sau strat de renovare
• Cu difuzie și capacitate de sorbție
• Puternic alcalin, astfel împiedică în mod natural apariția
mucegaiului

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

10L

1m2

20-33 m2

cu aprox. 0,03-0,05 l

SCULE

CULOARE

FT: 1037

Histolith® Fluat
Soluție de fluatare/curățare
a suprafețelor de tencuieli

Transparent

Soluție cu caracter acid, pentru îndepărtarea straturilor
de sinter de pe tencuielile noi înainte de aplicarea vopselelor
silicatice, de asemenea pentru neutralizarea suprafețelor
de tencuieli noi.

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,2 g/cm3
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TENCUIELI, MORTARE ȘI MASE DE ȘPACLU ȘI PRODUSE AUXILIARE

Gri deschis

Barieră CO2

–

–

–

matopac

••

•••

–

–

–

matopac

••• •••

–

–

–

matopac

–

•••

1

1

–

matopac

–

•••

2

1

–

matopac

–

•••

–

–

–

matopac

–

•••

–

–

–

matopac

•••

••

–

–

–

matlucios

Grad de luciu

Clasa de acoperire

••• •••

Nuanțare

Clasa de lavabilitate

Permeabilita-te la vapori

CARACTERISTICI

Protecție la ploi

Exterior

Interior

UTILIZARE

Ulei de in

Var

Silicatic în dispersie

LIANT

*Nuanțare numai în Germania, în culori din paletarul Histolith

SIMBOL

DESCRIERE
Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress
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SOLUȚIA

VOPSELE ȘI LAZURI SILICATICE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 1006
10L

Histolith® Antik-Lasur

100-125 m2

Lazură silicatică,
pentru interior și exterior

5L

1m2

50-62,5 m2

cu aprox. 0,08-0,1 l

SCULE

Lazură silicatică decorativă, pentru vopsitorii la interior și exterior.
• Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente
• Hidrofobă
• Permeabilitate foarte bună la vaporii de apă
• Cu consistență tixotropă

CULOARE
Alb-transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,0 g/cm3

FT: 1003
12,5L

Histolith® Außenquarz
Vopsea silicatică,
pentru exterior

5L

41,67-50 m2

16,7-20 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 0,25-0,3 l

CULOARE
Alb

Vopsea silicatică conform VOB/C DIN 18363.
• Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente
• Cu protecție foarte bună la ploi
• Neinflamabilă

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,5 g/cm3

12,5L

1m2

41,7-50 m2

cu aprox. 0,25-0,3 l

SCULE

CULOARE

FT: 1004

Histolith® Quarzgrund
Grund silicatic de contact și
de egalizare, pentru exterior
și interior
Grund silicatic de contact conform VOB/C DIN 18363, pentru egalizarea
structurii, atât la exterior cât și la interior.
• Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente
• Punte de aderență
• Umple fisurile de contracție

Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,4 g/cm3

FT: 1057
12,5L

Histolith® PremiumSilikat
Vopsea sol-silicatică,
pentru interior,
Clasa 1 de lavabilitate

5L

89,3 m2

35,7 m2

SCULE

Vopsea sol-silicatică de top.
• Clasa 1 de lavabilitate
• Clasa 1 de acoperire
• Silicatizare și aderență optime
• Cu apă de sticlă cu litiu

1m2

cu aprox. 35,7 ml

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,5 g/cm3

VOPSELE ȘI LAZURI SILICATICE

Alb

FT: 1058

Histolith® LithoSil
Vopsea sol-silicatică,
pentru interior,
Clasa 2 de lavabilitate
Vopsea sol-silicatică foarte performantă.
• Clasa 2 de lavabilitate
• Clasa 1 de acoperire
• Cu aplicare facilă

12,5L

5L

89,3 m2

35,7 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 0,14 l

CULOARE
Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,5 g/cm3
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GRUND SILICATIC, PASTE ȘI VOPSELE PE BAZĂ DE VAR ȘI VOPSEA
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 1007

Histolith® Silikat-Fixativ

10L

Grund silicatic,
pentru interior și exterior

1m2

100-200 (soluție concentrată)

cu aprox. 0,05-0,1 l
(soluție concentrată)

SCULE

CULOARE

Grund, de asemenea material de diluție pentru vopsele
Histolith® pe bază de dispersii silicatice.

Transparent

• Cu efect puternic de întărire a stratului suport
• Capacitate bună de penetrare
• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă și la CO2
• Fără conținut de solvenți

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,1 g/cm3

25Kg

1m2

50-71,4 m2

cu aprox. 0,35-0,5 kg

SCULE

CULOARE

FT: 1015

Histolith® Kalkschlämme
Pastă de reparații pe bază
de var, pentru interior
și exterior

Pastă de var pentru umplerea fisurilor de contracție și pentru
egalizarea suprafețelor, în special pentru suporturi minerale.

Alb

• Rezistentă la intemperii, rezistență ridicată a culorilor la UV
datorită pigmenților minerali
• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,7 g/cm3

SFATUL
SPECIALISTULUI
În unele cazuri, se solicită respectarea
rețetelor istorice, astfel se cer
produse pe bază de var pentru
renovarea clădirilor. De asemenea,
tocmai în arhitectura modernă, există
beneficiari care apreciează caracterul
mineral și efectul natural anti-mucegai
al produselor pe bază de var. Gama
Histolith oferă soluții și pentru aceste
cazuri.

FT: 1014

Histolith® Fassadenkalk

12,5L

1m2

Vopsea pe bază de var
rezistentă la intemperii,
pentru suporturi minerale.

62,5-83,3 m2

cu aprox. 0,15-0,20 l

SCULE

CULOARE

Vopsea pe bază de var rezistentă la intemperii,
pentru suporturi minerale.
• Suprafață nobilă de var
• Rezistență ridicată a culorilor la UV datorită pigmenților
minerali
• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă
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Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,5 g/cm3

DE ULEI DE IN
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

Histolith® Innenkalk

12,5L

1m2

Vopsea pe bază de var,
pentru interior

62,5-83,3 m2

cu aprox. 0,15-0,20 l

SCULE

CULOARE

FT: 1016

Vopsea pe bază de var, pentru zugrăveli rezistente la ștergere,
la interior.

Alb + Colorare în fabrică

• Acoperire bună
• Aplicare facilă
• Permeabilitate înaltă la vaporii de apă
• Absorbantă și cu capacitate de sorbție

Histolith® Leinölfarbe
Vopsea pe bază de ulei de in,
pentru lemn, la interior și
exterior

FT: 1034 /
1044

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-OPAC

1,5 g/cm3

Histolith® Leinölfarbe:
10L

1L

2,5L

100-125 m

2

25-31,25 m

2

10-12,5 m2

Histolith® Halböl:

1m2

cu aprox. 0,08-0,1 l

10L

2,5L

1L

66,7-100 m2

16,7-25 m2

6,7-10 m2

SCULE

CULOARE

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-LUCIOS

1,5 g/cm3

• Fără substanțe aromatice
• Rezistență ridicată la intemperii
• Elasticitate ridicată
• Timp prelungit de prelucrabilitate
Produs auxiliar (grund): Histolith® Halböl

GRUND SILICATIC, PASTE ȘI VOPSELE PE BAZĂ DE VAR ȘI VOPSEA DE ULEI DE IN

Vopsea pe bază de ulei de in, pentru acoperirea elementelor din
lemn fără stabilitate dimensională, la interior și exterior.
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 Soluțiile fără rosturi capătă o importanță tot mai mare în arhitectura modernă
 De asemenea, suprafețele neîntrerupte prezintă și nenumărate avantaje tehnice,
cum ar fi: ușurința de curățare și dezindfecție, design modern
 Pardoseli numai în nuanțede gri? Hai să descoperim împreună soluțiile colorate
de la Caparol!

PARDOSELI

Pardoselile au evoluat de la un simplu element util
la unul decorativ

Exterior

UZ

Interior

Vehicule intens

Vehicule ușor

Pietonal intens

Pietonal ușor

TRAFIC TIP/INTENSITATE

COLORARE
COMPUTERIZATĂ

Alegerea optimă a sistemului de pardoseală

SOLUȚIA

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe – soluția ideală pentru locuințe
și terase acoperite private, pereți din service-uri auto, vane
de captare a uleiurilor
1 – Disbon 400 (P. 165) diluat
cu cca 30 % apă (la int.) sau
CapaSol Konzentrat (P. 164) (la ext.)
2 – Disbon 400 (P. 165) nediluat
3 – Disbon 400 (P. 165) nediluat

1

2

3

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel – soluția ideală pentru
locuințe și terase acoperite private, holuri și bucătării casnice,
camere tehnice, etc.
1 – Disbon 404 (P. 165) diluat
cu cca 30 % apă (la int.) sau
CapaSol Konzentrat (P. 164) (ext.)
2 – Disbon 404 (P. 165) nediluat
3 – Disbon 404 (P. 165) nediluat

1

2

3

DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel – soluția perfectă pentru
garaje de uz casnic, sau zone cu trafic pietonal intens.
1 – DisboPOX W 443 (P. 163)
2 – DisboPOX W 442 (P. 165)
3 – DisboPOX W 442 (P. 165)

1

2

3

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz – soluția perfectă pentru
pereți și tavane din domeniul alimentar și sanitar, sau pardoseli
cu trafic pietonal intens.
Pereți:
1
1 – Akkordspachtel KF (P. 72)
2
2 – DisboPOX W 443 (P. 163)
3
3 – 2 x DisboPOX W 447 (P. 166)
3
2
Pardoseli:
1
1 – DisboPOX W 443 (P. 163)
2, 3 – 2 x DisboPOX W 447 (P. 166)
DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung – soluția
durabilă pentru pardoseli din domeniul alimentar sau sanitar,
cu trafic pietonal sau de vehicule intens.
1 – DisboPOX 420 (P. 163) presărat
cu nisip DisboADD 943 (P. 168)
2 – DisboPOX 475 E.MI PLUS (P. 166)

1

2

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung – soluția industrială
pentru pardoseli, cu trafic pietonal sau de vehicule intens.
1 – DisboXID 462 (P. 163) presărat cu
nisip DisboADD 943 (P. 168)
2 – DisboPOX 475 SL (P. 166)
*Produse colorabile în Germania, pe baza nuanțelor din paletarele de culori FloorColor-plus și RAL.
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1

2

GRUNDURI PENTRU PARDOSELI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

FT: 443

10Kg

25 m

50 m

2

cu aprox. 0,2 kg

aup

ro d u k t e n

1m2

5Kg

2

es

un

nB

rg

Grund de impregnare pe bază
de apă, ce permite difuzia
vaporilor de apă

AgBBkonform
dh

vo

A ussc h uss zu

DisboPOX W 443
2K-EP-Grundierung*

RANDAMENT

e it li

c h e n B e w ert

un

g

SCULE

CULOARE

Rășină epoxidică transparentă, bi-componentă, în dispersie
apoasă, pentru grunduirea și impregnarea pardoselilor minerale.

Transparent

• Cu capacitate de difuzie
• Adecvată pentru suporturi mat-umede
• Cu rezistență bună la substanțe chimice
• Rezistă la solicitări permanente la umiditate

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,0 g/cm3

FT: 420
ro d u k t e n
aup

es

un

nB

rg

Grund Total Solid,
cu emisii reduse

AgBBkonform
dh

vo

A ussc h uss zu

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung*

e it li

c h e n B e w ert

un

25Kg

10Kg

62,5-125,0 m2

25-50 m2

5Kg

1Kg
2,5-5 m2

1m2

g

12,5-25 m

2

cu aprox. 0,2-0,4 kg

SCULE

CULOARE

Rășină epoxidică bi-componentă, transparentă, pentru
grunduirea pardoselilor minerale. Cu emisii reduse. Adecvată în
special pentru straturi suport sensibile la umiditate.

Transparent

• Fără conținut de alcool benzilic și fenol alchidic
• Capacitate bună de penetrare
• Ancorare foarte bună în stratul suport

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,1 g/cm3

FT: 462

DisboXID 462
2K-EP-Grundierung*
Grund pe bază de solvent,
pentru pardoseli industriale

25Kg

10Kg

62,5-125,0 m2

25-50 m2

1m2

2,5Kg
6,3-12,5 m2

cu aprox. 0,2-0,4 kg

SCULE

CULOARE

Rășină epoxidică bi-componentă, lichidă, transparentă, pentru
grunduirea și sigilarea pardoselilor minerale.
• Capacitate bună de penetrare
• Rezistă la solicitări permanente la umiditate
• Cu rezistență la substanțe chimice

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,1 g/cm3

SFATUL SPECIALISTULUI
Vrei o lucrare fără surprize neplăcute și bătăi
de cap? Gândește-te din timp la inamicul tuturor
lucrărilor de pardoseli: umiditatea! Indiferent
că discutăm de umiditatea din șapă, sau cea din
aer, prezența în exces a acesteia va avea efecte
negative asupra rezultatelor. De asemenea,
punctul de rouă și înțelegerea fenomenelor
conexe sunt extrem de importante. Nu ai auzit
de acești termeni, sau ai alte întrebări legate de
pardoseli? Contactează-ne, te ajutăm cu plăcere!
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GRUNDURI PENTRU PARDOSELI

Transparent

GRUNDURI PENTRU PARDOSELI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

FT: 481

Disbon 481
2K-EP-Universalprimer*

RANDAMENT

10Kg
58,8-83,3 m2

Grund pigmentat, pentru
aderență pe suporturi
neabsorbante

5Kg

1Kg

29,4-41 ,7 m2

5,88-8,33 m2

SCULE

Grund epoxidic bi-component, în dispersie apoasă pentru
grunduirea straturilor suport neabsorbante și rigide. Utilizabil la
interior și la exterior.

1m2

cu aprox.
0,12-0,17 kg

CULOARE

Weiß, Hellgrau

• Punte de aderență pe suporturi rigide, neabsorbante
• Protecție anticorozivă pe fier, oțel și suprafețe zincate
• Poate fi acoperită cu aproape orice tip de finisaj mono- și
bi-component (în caz de îndoieli se aplică suprafețe de
testare)

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,5 g/cm3

FT: 655

CapaSol Konzentrat
Grund concentrat,
mono-component,
pentru produse acrilice

10L
150-600 m2 (diluat 1:2 cu apă)

cu aprox. 16,7-66,7 ml
(soluție concentrată)

SCULE

CULOARE

Grund special destinat egalizării suporturilor solide (fixe),
poroase, ce sunt puternic sau neuniform absorbante.
• Foarte concentrat, diluabil cu 2 părți de apă (la pardoseli)
• Foarte productiv
• Consolidează stratul suport
• Capacitate mare de penetrare
*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale
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1m2

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1,0 g/cm3

FINISAJE PENTRU PARDOSELI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 400
12,5L

Disbon 400
1K-Acryl-Bodenfarbe

5L

25 m2 12,5 m2

62,5 m2

Vopsea acrilică, soluție de uz
industrial la interior și exterior

2,5L

SCULE

1m2

cu aprox. 0,2 l

CULOARE
Vezi pagina 170

Vopsea mono-componentă, pe bază de acrilați, pentru pardoseli
la interior și la exterior. Rezistă la uleiuri.
• Rezistă la uleiuri
• Cu miros redus
• Ecologică, fiind diluabilă cu apă

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,3 g/cm3

FT: 404
12,5L

Disbon 404 ELF
1K-Acryl-Bodensiegel

83,3 m2

Vopsea acrilică, soluție de uz
casnic la interior și exterior

2,5L

1m2

50 m2

16,7 m2

cu aprox. 0,15 l

SCULE

CULOARE

es

dh

e it li

c h e n B e w ert

un

g

Vezi pagina 170

• Cu emisii reduse, fără solvenți și plastifianți (ELF)
• Conformă cu criteriile AgBB
• Îmbunătățită cu PU
• Cu rezistență la radiații UV și intemperii
FT: 442

DisboPOX W 442
2K-EP-Garagenbsiegel*

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-MĂTĂSOS

1,3 g/cm3

10Kg
40-43,5 m2

5Kg
20-21,7 m2

1m2

cu aprox. 0,23-0,25 kg

Soluția pentru garaje private
SCULE
e it li

c h e n B e w ert

un

g

Vezi pagina 170

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,4 g/cm3



dh

GRUNDURI PENTRU PARDOSELI

es

un

nB

aup

ro d u k t e n

CULOARE

vo

rg

• Rezistă la contactul cu anvelopele – rezistă la plastifianți
• Cu capacitate de difuzie
• Ecologică, fiind diluabilă cu apă
• Cu emisii reduse

A ussc h uss zu

Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă,
pentru finisarea pardoselilor în garaje, depozite și subsoluri.
Cu emisii reduse.

AgBBkonform

FINISAJE PENTRU PARDOSELI

rg

un

nB

aup

ro d u k t e n

AgBBkonform
vo

A ussc h uss zu

Vopsea mono-componentă, îmbunătățită cu PU, fără emisii
și solvenți, pe bază de acrilați, pentru pardoseli la interior
și la exterior.

7,5L
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FINISAJE PENTRU PARDOSELI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

10Kg

1m2

40-50 m2

cu aprox. 0,20-0,25 Kg
(pe pardoseli)

SCULE

CULOARE

FT: 447

DisboPOX W 447
2K-EP-Universalharz*
Produsul ideal pentrul domeniul
alimentar și sanitar
ro d u k t e n
aup

nB

rg

es

un

dh

vo

A ussc h uss zu

Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru
finisarea suprafețelor de pereți și pardoseli cu solicitări mici
sau medii.

AgBBkonform
e it li

c h e n B e w ert

un

g

Vezi pagina 170

• Rezistă la soluții de dezinfecție
• Verificată pentru utilizarea în industria alimentară
• Poate fi decontaminată conform DIN 25 415
• Ecologică, fiind diluabilă cu apă
• Cu emisii reduse

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-LUCIOS

1,4 g/cm3

FT: R10

DisboPOX 475 E.MI PLUS /
SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung*
Rășini epoxidice Total Solid,
pentru zone sensibile și
pentru cele industriale

Sistem epoxidic pigmentat, modular (1 tip de componentă A, 2
tipuri de componentă B – E.MI PLUS și SL) bi-component. Varianta
E.MI PLUS pentru domeniu alimentar și sanitar, varianta SL pentru
domeniul industrial.
• Utilizare variată, fie ca și strat autonivelant, fie ca mortar
presărat (ambele variante)
*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale
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30Kg
(24,6 comp. A +
5,4 kg comp. B)

10Kg
(combi)

13,6-75 m2

4,6-25 m2

SCULE

1m2

cu aprox. 0,4-2,2 Kg
(în funcție de sistem)

CULOARE

Vezi pagina 170

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,55 g/cm3

SIGILĂRI TRANSPARENTE
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: 405
10L

Disbon 405
1K-Acryl-Versiegelung

66,7-76,9 m2

Sigilare transparentă
pentru produsele acrilcie

2,5L

1m2

16,7-19,2 m2

cu aprox. 0,13-0,15 l

SCULE

Sigilare mono-componentă transparentă, diluabilă cu apă,
pentru sigilarea netedă sau antiderapantă a pardoselilor pe
bază de dispersii, ornate cu fulgi decorativi, la interior.

CULOARE
Transparent

• Curățare facilă
• Rezistă la uzură
• Nu aderă murdăria pe suprafețele sigilate

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT-LUCIOS

1,1 g/cm3

FT: 489
ro d u k t e n
aup

es

un

nB

rg

Sigilare transparentă
pentru produsele epoxidice

AgBBkonform
dh

vo

A ussc h uss zu

DisboXID 489
2K-EPVersiegelung*

e it li

c h e n B e w ert

un

25Kg

9Kg

1m2

45,5-55,5 m2

16,4-20 m2

cu aprox. 0,45-0,55 kg

g

SCULE

CULOARE
Transparent

Rășină epoxidică bi-componentă, transparentă pentru sigilarea
finisajelor epoxidice presărate, la interior.
• Cu emisii reduse
• Cu rezistență la substanțe chimice
• Rezistă la solicitări permanente la umiditate

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

LUCIOS

1,1 g/cm3

FT: 458

es

un

dh

e it li

c h e n B e w ert

un

30,8-50 m

cu aprox. 0,08-0,13 kg

g

SCULE

CULOARE

Rășină poliuretanică bi-componentă, transparentă, în dispersie
apoasă, pentru o sigilare mată a finisajelor EP sau PU rigide,
sau vâscos-elastice, la interior.

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,05 g/cm3

FT: 309

DisboPUR 309
2K-PU-Versiegelung*
Sigilare transparentă mată
pentru interior și exterior

10Kg

5Kg

66,7-83,3 m2

33,3-41,7 m2

SCULE

Sigilare poliuretanică bi-componentă, mat-mătăsoasă,
transparentă, cu conținut de solvent.
• Cu rezistență foarte bună la radiații UV și substanțe chimice
• Rezistă foarte bine la uzură
• Ecologică, fiind diluabilă cu apă
• Utilizare la interior și exterior

1m2

cu aprox. 0,12-0,15 kg

CULOARE

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

MAT

1,05 g/cm3
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FINISAJE PENTRU PARDOSELI



• Rezistență bună la UV și substanțe chimice
• Rezistă foarte bine la zgâriere
• Cu emisii reduse
• Suprafețele sigilate pot fi curățate cu ușurință

SIGILĂRI TRANSPARENTE

92,3-150 m

2

aup

ro d u k t e n

1m2

4Kg
2

nB

rg

Sigilare mată pentru pardoseli
epoxidice și poliuretanice

12Kg

AgBBkonform
vo

A ussc h uss zu

DisboPUR W 458
2K-PU-Versiegelung*

PRODUSE AUXILIARE PENTRU PARDOSELI
DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT

FT: –

DisboADD 940, 941, 942,
943, 944 și 946*
Nisip de cuarț
cu diferite granulații

Nisip de cuarț (uscat la foc) pentru presărare pe grunduri, cu
scopul obținerii unor suprafețe antiderapante, precum și pentru
realizarea maselor de șpaclu și mortarelor epoxidice pentru
reparații.
DisboADD 940: foarte fină
DisboADD 941: 0,06 – 0,3 mm
DisboADD 942: 0,4 – 0,4 mm
DisboADD 943: 0,4 – 0,8 mm
DisboADD 944: 0,8 – 1,2 mm
DisboADD 946: 0,01 – 2,0 mm
*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale
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25Kg

20Kg
(DisboADD
940)

–

–

–

SCULE

CULOARE

–

–

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

DESCRIEREA PRODUSULUI
PROPRIETĂȚI

DATE TEHNICE
SPECIFICAȚII
FT: –

3Kg
(Fine)
–

DisboADD 947 Glasperlen
Aditiv special pentru suprafețe
antiderapante

Granule de micro-perle de sticlă, aditiv pentru obținerea
suprafețelor antiderapante.
• SlideStop Fine, aditiv pentru produsele DisboPUR 309, Disbon
405, DisboPUR W 458 și DisboPUR W 459
• SlideStop Medium, aditiv pentru produsele DisboXID 489
FT: 903

DisboADD 903 Beschleuniger
für EP-Harze*

Accelerator pentru rășinile epoxidice DisboPOX 475.
FT: –
ro d u k t e n
aup

nB

rg

es

un

dh

e it li

c h e n B e w ert

un

g

Agent de tixotropizare pentru rășinile epoxidice DisboPOX 475.

–

CULOARE

–

–

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

0,5L

–

SCULE

CULOARE

–

Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

1.0 g/cm3

–

AgBBkonform

RANDAMENT

SCULE

1Kg

vo

A ussc h uss zu

Aditiv special pentru
modificarea vâscozității

1Kg
(Medium)
–

–

Accelerator

DisboADD 952 Stellmittel
für EP-Harze *

AMBALAJ

–

SCULE

CULOARE

–

–

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

1Kg

1m2

FT: 948
25-50 m2

Fulgi decorativi

SCULE

cu aprox. 0,02-0,04 kg

CULOARE

PRODUSE AUXILIARE PENTRU PARDOSELI

DisboADD 948 Farbchips
2 – 4 mm*

Vezi pagina 170

Fulgi decorativi din material sintetic, pentru ornarea individuală
a rășinilor de pardoseli din gama Disbon.
• Necesită sigilare transparentă de protecție

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–

1Kg

1m2

FT: 8255

DisboADD 8255 Farbchips
Fulgi decorativi

50 m2

SCULE

cu aprox. 0,02 kg

CULOARE
Vezi pagina 170

Fulgi decorativi din micro-particule de material sintetic, pentru
ornarea individuală a rășinilor de pardoseli din gama Disbon.
• Nu necesită sigilare transparentă de protecție
*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

–

–
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INDEXUL CULORILOR
Disbon 400
1K-AcrylBodenfarbe

Disbon 404
DisboPOX W
DisboPOX W
ELF 1K-Acryl- 442 2K-EP447 2K-EPBodensiegel Garagensiegel Universalharz

12,5 l

Betongrau RAL 7023

2,5 l
5l
12,5 l
2,5 l
5l
12,5 l

Steingrau RAL 7030

Kiselgrau RAL 7032

10 kg

5 kg
10 kg

5 kg
10 kg
40 kg

10 kg
30 kg

10 kg
40 kg

10 kg
30 kg
30 kg

Staubgrau RAL 7037
2,5 l
5l
12,5 l

Achatgrau RAL 7038

10 kg
40 kg

30 kg

Verkehrsgrau A RAL 7042

30 kg

Verkehrsgrau B RAL 7043
40 kg

Cremeweiß RAL 9001
WEISS

Betongrau (FloorColor plus)

Dunkelgrau (Murano C2)

Hellgrau

Schwarz
WEISS

Glimmer Gold

Glimmer Silber

30 kg

30 kg

Fenstergrau RAL 7040

Mittelgrau (FloorColor plus)

30 kg
10 kg
30 kg

Lichtgrau RAL 7035

Kieselgrau (FloorColor plus)

DisboADD 948 DisboADD 8255
Farbchips
Farbchips
2 - 4 mm
1 - 2 mm

30 kg

Anthrazitgrau RAL 7016

Hellgrau (FloorColor plus)

DisboPOX
475

40 kg
2,5 l
5l
12,5 l
2,5 l
5l
12,5 l
2,5 l
5l
12,5 l
12,5 l

10 kg
5 kg
10 kg
1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Nuanțele prezentate sunt realizate prin imprimare, astfel pot exista diferențe comparativ cu nuanțele originale din paletarele de culori.
Percepția culorilor poate fi influențată și de tipul și structura stratului suport, de asemenea și de către condițiile de luminozitate.
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 Centrele Caparol oferă consultanță astfel încât clienții să beneficieze de cele mai
potrivite soluții pentru lucrările lor.
 Materialele de prezentare, paletarele, broșurile, cataloagele sunt cele mai importante
instrumente pentru alegerea nuanțelor și texturilor potrivite.
 Suntem aproape de clienți prin paginile online Caparol, prin programele dedicate
aplicatorilor profesioniști dar și prin Academia Caparol care oferă cursuri de
instruire.

SERVICII

Servicii complete pentru orice lucrare

CENTRUL CAPAROL
Destinaţie
Showroom-ul CAPAROL reprezintă o modalitate profesională
de prezentare şi promovare a produselor pentru finisaje în
construcţii. Astfel, în locul magazinului clasic de vopsele,
propunem un ambient decorat cu materiale de finisaj din
oferta CAPAROL, organizat ca spaţiu de vânzare şi discuţii,
unde clientul are acces la produs prin intermediul rafturilor
cu produse organizate pe game, este consiliat în privinţa
alegerii materialelor potrivite nevoilor sale, primeşte informaţii
tehnice, studiază cataloage, poate vedea produsul recomandat
de vânzător pus în operă şi astfel alege cea mai convenabilă
opţiune pentru el.

Amenajare
Pe baza conceptului CAPAROL, a fost dezvoltat un model de
amenajare profesional pentru Centrele CAPAROL, având la bază
câteva elemente standard. Sugestia arhitectului: Showroomul este preponderent un spaţiu de discuţii, de prezentare a
produselor, cu accent pe elemente de design, imagine marcă
şi servicii profesionale; el funcţionând în acelaşi timp ca spaţiu
de vânzare, prin prezenţa rafturilor standardizate, organizate
pe game de produse.

Elemente standard
• Reclamă luminoasă;
• Totem de semnalizare;
• Zonele de expunere panouri cu mostre;
• Suport broşuri şi pliante;
• Zona de expunere cataloage şi paletare;
• Zona de discuţii;
• Plasma şi DVD (rulează filme de prezentare,
detalii de aplicare produse, informaţii
despre companie);
• Maşina de mixat şi shaker.
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CENTRUL CAPAROL BUCUREŞTI TITULESCU
București Titulescu
Şos. Titulescu 119, Sect. 1
Telefon: 0746 162.255
E-mail: magtitulescu@caparol.ro

CENTRE CAPAROL

CENTRUL CAPAROL CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca
Str. Bucureşti, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro
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CENTRUL CAPAROL BUCUREŞTI DECEBAL

București Decebal
B-dul Decebal 4, Bl. S11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro

CENTRUL CAPAROL FOCŞANI

Focşani
Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel./Fax: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

CENTRUL CAPAROL IAŞI

Iași
Şos. Păcurari, Nr. 121
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro
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CENTRUL CAPAROL TIMIŞOARA
Timișoara
Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro

CENTRE CAPAROL

CENTRUL CAPAROL TÂRGU MUREŞ

Târgu Mureș
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtirgumures@caparol.ro
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CENTRUL CAPAROL BRAŞOV
Braşov
Str. Poienelor, Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772, 730.771
E-mail: magbrasov@caparol.ro

CENTRUL CAPAROL PLOIEŞTI

Ploieşti
Sos. Nordului Nr. 9
Tel.: 0344.407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro
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CENTRUL DE TRAINING CAPAROL

Programe de training
practic şi teoretic
Serviciile de training, demonstraţiile
practice şi instruirile fac parte din pachetul
de servicii pe care compania DAW BENŢA
România le asigură partenerilor şi clienţilor
săi, la cerere, prin intermediul specialiştilor
din Departamentul Tehnic.

Lista cursurilor susţinute de trainerii CAPAROL
3 zile



Identificarea şi Pregătirea stratului suport.
Grunduri. Gleturi. Mase de şpaclu

1 zi



Vopsele pentru zugrăvit interior şi exterior

1 zi



Vopsele speciale. Acoperiri funcționale pentru pereți interiori

1 zi



Soluții de combatere a igrasiei la interior

1 zi



Soluții de renovare clădiri monument istoric. Gama Histolith

1 zi



Sisteme elastice/ de armare şi sisteme de asanare a fațadelor

1 zi



Soluții pentru combaterea algelor şi ciupercilor pe fațade

1 zi



Lacuri pentru lemn şi metal. Sistemele Capalac, Capacryl şi Capadur 2 zile



Tehnici decorative şi tehnici creative pentru interior – AMBIENTE 2 zile



Termoizolații de la A la Z. Sisteme de termoizolare şi finisare a fațadelor 2 zile



Sisteme de decorare şi finisare a fațadelor. Tehnici creative pentru fațade

1 zi



Sisteme Disbon pentru pardoseli industriale

1 zi



Sisteme Disbon pentru pardoseli în domeniul privat

1 zi



Hidroizolații şi întreținerea pardoselilor

1 zi



Program de simulare computerizată CAPAROL SPECTRUM

1 zi

CENTRUL DE TRAINING CAPAROL

Prezentare generală a gamei de produse Caparol

CENTRE CAPAROL





Înscrierea se face prin intermediul repezentanţilor de vânzări CAPAROL, pe baza cererii de şcolarizare.
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SERVICII DE NUANŢARE COMPUTERIZATĂ ŞI COLORISTICĂ

Maşini de nuanţat şi servicii
ColorExpress este brandul CAPAROL aferent tehnologiei
de nuanţare computerizată a vopselelor şi a lacurilor care
utilizează o bază de date de peste 3 mil. reţete de colorare. Cu
ajutorul maşinilor de nuanţat asistate de calculator şi de softuri
performante, orice solicitare individuală pentru o nuanţa sau alta
este introdusă şi memorată în calculator, astfel încât mai târziu
acea nuanţa poate fi reprodusă din nou. Programele software
utilizate de maşinile de mixat fac posibilă colorarea vopselelor
pentru interior, pentru exterior, a tencuielilor, a răşinilor epoxidice
pentru pardoseli, a lazurilor şi a lacurilor alchidice şi acrilice.
Sistemul de nuanţare computerizată ColorExpress impresionează
prin cea mai nouă tehnologie şi printr-un sistem versatil. Astfel
puteţi alege dintre mai multe modele de maşini pe cea care se
potriveşte cel mai bine activităţii dvs.

E3/E4
Dispozitiv de dozare performant pentru
cantităţi mari. Dozarea se face automat,
pentru produse alchidice şi acrilice. Este
echipat cu 18 respectiv 32 recipienţi
pentru paste.

E 3000

E 4000

Model de bază pentru dozarea cantităţilor
mari. Dozare automată. Pentru produse
acrilice.

Model de bază, avantajos pentru dozarea
cantităţilor medii. Dozare automată
pentru produse acrilice şi alchidice.

Laboratorul de Coloristică este un sprijin pentru activitatea de vânzare, prin generarea de
reţete de colorare, suport pentru personalul care lucrează la maşinile de mixat, actualizarea
bazelor de date şi expertiza reclamaţiilor.

Shaker Collomix
Dispozitiv automat de omogenizare
pentru vopsele, lacuri şi tencuieli.
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BROȘURI, CATALOAGE, PLIANTE
Pentru a prezenta materialele ofertate, clienţii au la dispoziţie pentru majoritatea produselor din oferta DAW BENŢA România cataloage
şi broşuri, cu sugestii de decorare a spaţiilor interioare şi exterioare.
StuccoDecor DI PERLA

StuccoDecor DI PERLA

Principalele caracteristici:

Caparol
prezintă,
prin
produsul
StuccoDecor DI PERLA, o nouă tehnică de
şpaclu, în scopul realizării unor concepte
decorative de înaltă calitate, la interior.

Etapa 1

• Diluabilă cu apă, caracter nepoluant;
®
• Calitate E.L.F. (fără emisii și fără miros);
• Nuanţabilă computerizat în sistemul ColorExpress;
Strukturbeschichtung zur individuellen Gestaltung von Innenwandoberflächen
• Poate fi curăţată cu uşurinţă;
• Clasa 2 de lavabilitate, conform EN 13 300;
• Permite difuzia vaporilor de apă;
• Economică, uşor de aplicat.

Catalog Caparol
cu tehnici decorative de efect

Stratul suport se grunduiește în prealabil
conform cerințelor. Dacă este necesar stratul
suport se poate șpăclui în prealabil (cu
Akkordspachtel fein sau mittel), astfel încât să se
elimine denivelările și golurile de pe suprafață.
pentru
suprafețe interioare reprezentative
Dacă este cazul, suprafața se va șlefui, apoi
se
va îndepărta praful.

Proprietăţi:

Capadecor MultiStruktur

StuccoDecor DI PERLA

Aplicare

• Aspect nobil, perlat al suprafeţei;
• Cu umbre, reflexii metalice;
• Pentru straturi suport netede;
• Din două nuanţe de bază se obţin 85 de nuanțe.

StuccoDecor DI PERLA este un produs cu
aspect metalic, perlat, ce oferă posibilităţi
multiple de decorare particularizată
a încăperilor reprezentative, atât din
Practice, inovative, elegante și efervescente!
domeniul privat, cât şi business.
Reprezentanțe Comerciale
DAW BENȚA România

Tehnici decorative Caparol

Baza Gold • se nuanţează în 14 culori

Consum:

StuccoDecor DI PERLA

Tehnică de şpaclu decorativă, cu aspect metalic-perlat

Bucureşti Titulescu

Şos. Titulescu 119, Sect. 1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro
Bucureşti Decebal

Cca. 120 - 150 ml /m² pentru produsul aplicat în 2
straturi. Consumul exact se va stabili prin efectuarea
unor probe.

DAW BENȚA Bulgaria

Paleta de culori prezentată în acest
material conţine 85 de nuanţe, ce pot fi
utilizate pentru realizarea unei decoraţiuni
pe întreaga suprafaţă interioară sau doar
pentru decorarea unor zone de accent.

Informaţii suplimentare găsiţi în fişa tehnică a
produsului.

Ambalaj: 1,25 Litri; 2,5 Litri

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320. 522
E-mail: office@caparol.ro

Prin luciul redus, mătăsos al suprafeţelor
decorate, se obţine un aspect elegant şi
luxos.

Baza Silber • se nuanţează în 71 culori

Etapa 2

Etapa 3

Grunduirea stratului suport cu Weissgrund nuanțat
în aceeași nuanță cu StuccoDecor DI PERLA.

Aplicarea unui strat de StuccoDecor DI PERLA în
nuanța aleasă, diluat cu cca. 20% apă, aplicat cu o
rolă de mohair cu fir mediu.

1839 Sofia
Vrazhdebna, Str. “8”, Nr. 108
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ICS DAW BENȚA Mol

Focşani

Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel.: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

Bucureşti - Otopeni

Iași

Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

Str. Păcurari, Nr. 121
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro
Ploiești

Cluj-Napoca

Șos. Nordului, Nr. 9
Tel./Fax: 0344 407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro

Str. Traian Vuia, Nr. 156
Tel.: 0364 880.200
Timişoara

Str. Stan Vidrighin, Nr. 6
Tel.: 0731 230.086

Jocul de lumini şi umbre dezvoltă –
prin intermediul culorilor şi structurii
suprafeţei – nuanţe şi reflexii noi,
interesante.

Nuanţele expuse au fost obţinute printr-o tehnică decorativă realizată manual şi au caracter orientativ. Aceste nuanțe nu servesc
drept etalon deoarece pot fi influențate de stilul și tehnica de aplicare, caracterul stratului suport, absorbție și iluminarea ulterioară,
motiv pentru care se recomandă efectuarea de mostre pentru alegerea culorii.

Etapa 5
După cca 3 min. se nivelează suprafața, pentru
obținerea unui model cu aspect perlat.

Târgu Mureș

Centre de Training CAPAROL
Sâncraiu de Mureș
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354; 320.522
E-mail: tehnic@caparol.ro

StuccoDecor DI PERLA – este o
decoraţiune individuală, cu o eleganţă
eternă. Lăsaţi-vă purtaţi de inspiraţie!

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtirgumures@caparol.ro
Timișoara

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro

Bucureşti - Otopeni

Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

#M85046 PG-10/20

Etapa 4
Se aplică StuccoDecor DI PERLA, nediluat, cu
ajutorul fierului de glet venețian, până la acoperirea
întregii suprafețe.

Str. Poienilor Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772
E-mail: magbrasov@caparol.ro
Str. București, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro

Depozite Regionale

Aplicarea manuală a produsului permite
obţinerea unor structuri particularizate
ale suprafeţei; astfel, fiecare decoraţiune
capătă o notă de unicat.

Brașov

Cluj-Napoca

Chișinău, Republica Moldova
Str. A. Puskin, Nr. 44
Tel./Fax: (+373) 22.802.802
E-mail: office@caparol.md

Se obţin astfel din materialul de bază
„Silber“ nuanţe calme, relaxante, dar şi
reci, proaspete, în timp ce materialul de
bază „Gold“ oferă posibilitatea obţinerii
nuanţelor calde, armonioase, cu accent
mediteranean.

B-dul Decebal Nr. 4, Bl. 11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Inovativ de la 1895

Histolith

Capadecor ® StuccoDecor Di Luce

Sisteme şi gama de produse

Stucco Eleganza

BROȘURI, CATALOAGE, PLIANTE

Neuartige Glättetechnik mit spiegelnden Oberflächen

Qualität erleben.

Rezistent la grindină

Totul despre faţade şi termoizolaţii

Sisteme de termoizolaþie şi faþade CAPATECT

Avantajele termoizolaţiilor profesionale

Accesorii pentru sistemele de termoizolație

Sistemul de termoizolaţie Carbon

Sistemul de termoizolaţie Carbon - Faţade rezistente la solicitări extreme

Faţade rezistente la solicitări extreme

1. Adeziv:
Materialul adeziv realizează monolitizarea dintre stratul suport
şi materialul termoizolant. Pentru fiecare variantă de material
izolator există un adeziv optim de la Capatect.

6. Tencuiala:
Stratul de tencuială protejează sistemul termoizolant de
influenţele climatice. Prin nuanţa şi structura individuală,
conferă clădirii un aspect particular, deosebit.

2. Materialul termoizolant
Materialul termoizolant împiedică piederea căldurii din încăpere
spre exterior. Plăcile Dalmatina cu un coeficient de transfer
termic de 0,0329 W/m2K, realizează o termoizolare superioară
cu cca.15% faţă de plăcile clasice de polistiren expandat.

7. Accesorii:
Un număr mare de produse complementare cresc calitatea
sistemelor de protecţie termică integrală şi înlesnesc
prelucrarea.

3. Diblurile:
Poate fi necesară o fixare mecanică suplimentară lipirii. Tipul
diblurilor şi numărul lor sunt alese în funcţie de caracteristicile
stratului suport şi înălţimea clădirii.
4. Stratul de armare:
Masă de şpaclu armată cu ţesătură textilă din fibre de sticlă.
Aceasta are sarcina de a împiedica formarea fisurilor în stratul
de armare, cauzate de tensiuni provocate de dilatările termice.
5. Grund:
Ca strat de aderenţă şi de egalizare a absorbţiei pentru stratul de
finisaj. Grundul se recomandă a fi pigmentat în funcţie de nuanţa
stratului final de tencuială.

Calitate:
Toate sistemele termoizolante Capatect corespund normelor
tehnice româneşti şi austriece şi sunt supravegheate permanent
de către institute de testare autorizate, independente. În plus,
Capatect este membru al grupului pentru calitatea protecţiei
termice integrale.
Sistemele de termoizolaţie CAPATECT sunt certificate în
România sub nr. 0402-P/29.01.2016 ºi 07 48.1 /16.12.2016,
evaluarea conformităţii având ca referinţă standardul SR
EN 13499:2004.
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DAW BENŢA România
Sediul Central

Reprezentanţă Comercială

Centrul de Training Caparol

Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

Şos. Titulescu Nr. 119, Sect. 1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro

Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
TESTAŢI CALITATEA!
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro

Bucureşti
Sâncraiu
de Mureş
Sâncraiudespre
de Mureş
Informaţii suplimentare
termoizolaţia
faţadelor:
www.caparol.ro

DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pardoseli în garaje, depozite și subsoluri

Minera-Line

TEHNOLOGIA DE MONTAJ

a sistemelor compozite de termoizolaţie Caparol

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pereți și pardoseli cu trafic

Membrană bi-componentă, pe bază
de dispersie (componenta lichidă) și
ciment (componenta uscată), pentru
impermeabilizarea
balcoanelor,
teraselor și piscinelor, aplicabilă sub
plăci ceramice.

Sisteme de termoizolaþie şi faþade Capatect

CALITATE NOUĂ

Avantaje:
• Aplicare facilă cu fierul de glet;
• Elastică chiar și la temperaturi reduse;
• Uscare rapidă;
• Poate fi placată după 6-12 ore.

Băi

Membrană mono-componentă pe bază
de dispersie, pentru impermeabilizarea
încăperilor umede (băi, bucătării),
aplicabilă sub plăci ceramice.

Ambalaj: 16 kg, 40 Kg

Avantaje:
• Aplicare facilă, cu bidinea sau cu rola;
• Elastică, nu fisurează;
• Uscare rapidă;
• Poate fi placată după 6-12 ore.

Terase/balcoane

Piscine

Ambalaj: 5 kg, 12 Kg

Cum îmbunătăţeşti ambianţa căminului tău?
Utilizând un termosistem performant ce îþi oferă:
cu uscare rapidă

Ambalaj: 30 L

Este neinflamabil

rezistă la soluții
de dezinfecție
cu capacitate de difuzie

În conformitate cu
regulile AgBB

Informaţii suplimentare despre sisteme de termoizolaþie: www.caparol.ro
Inovativ de la 1895
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Isolan Armare Colț interior și exterior este un element de armare prefabricat din bandă elastică,
pentru armarea colțurilor interioare și exterioare, utilizabil în combinație cu produsele Isolan
Duschdicht și Isolan Balkon- & Terrassendicht

Permeabilitate ridicată la vaporii de apă

Baufix Armierungsband este o bandă de
armare pentru zonele de îmbinare dintre
pereți, respectiv dintre pereți și pardoseli,
trepte etc., utilizabilă în combinație cu
produsele Isolan Duschdicht și Isolan
Balkon- & Terrassendicht
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Izolaþie termică performantă
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Reduce nivelul de zgomot

AgBBkonform

www.caparol.ro

ro d u k t e n

Prietenos cu mediul şi cu sănătatea

rezistentă la lovituri
și uzură

Ușor de curățat

ro d u k t e n

Avantaje:
• Aplicare facilă;
• Consum redus;
• Grosime de strat garantată datorită granulelor de polistiren

Utilizează plăci rigide din vată bazaltică

aup

Cu rezistență la
lovituri și uzură

nB

Rezistentă la
plastifianți
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Fundații

Membrană bituminoasă flexibilă, mono- sau bi-componentă, destinată
impermeabilizării fundațiilor și/sau ca adeziv pentru lipirea plăcilor de
termoizolare pe zona de soclu și fundație.

aup

- rezistenþă sporită la intemperi i

nB

- o creştere a valorii clădirii tale

- economie la costurile pentru încălzire

vo

- confort termic în interiorul locuinþei

Sistemul mineral de termoizolaþie de la Caparol:

e it li

c h e n B e w ert

un

g

www.caparol.ro

www.caparol.ro
DAW BENŢA România

mai multe detalii pe
www.caparol.ro
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SERVICII DE NUANŢARE COMPUTERIZATĂ ŞI COLORISTICĂ



Protejarea
faţadelor de
grindină

PALETARE, COLECŢII DE CULORI
Cele mai importante instrumente în discuţia cu clienţii sunt
indiscutabil materialele de prezentare. CAPAROL are o gamă
largă de materiale de prezentare, boxuri cu mostre de materiale

şi culori, cataloage de structuri, mostre pentru răşinile epoxidice
pentru pardoseli, precum şi paletare pentru alegerea nuanţelor
de culoare.

Caparol 3D-System

Caparol Color Compact

Cod. 785788

Cod. 906711

Caparol Schwarz (negru)
Cod. 876710

Caparol Weiss

Paletar Grade de luciu

Cod. 876710

Cod. 894112

Floor Color Plus
Cod. 811395
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Carbon-Edition A1

Buntsteinputz

Cod. 844133

Cod. M85028

Lazuri și Vopsele pentru lemn

Lazuri Capadur în nuanțe speciale

Lazuri Caparol

Cod. 739321

Cod. 811843

Cod. M85032
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Capadecor® Effekt

Calcino Romantico

Cod. 888507

Cod. 903238

Caparol Trend 2021

Cod. 702415

Cod. 968909

Histolith

Modul de culori 3D-System PLUS

Cod. 920637

Cod. 869111

PALETARE, COLECŢII DE CULORI

LackChamp RAL
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INTERNET
www.caparol.ro
Site-ul www.caparol.ro este un instrument
de lucru, de informare despre companie,
despre produsele și serviciile companiei.
Zona de produse este actualizată
permanent cu informații și fișe tehnice.
Serviciile oferite de Caparol acoperă o
varietate largă, de la Academia Caparol,
Centre Caprol și până la ColorExpres,
materiale de prezentare și programul
aplicatorilor Caparol Club.
Iar zona de noutăți te ține conectat la
ultimele culori în Trend, informațiile
tehnice, lansări de noi produse, evenimente,
clipuri și tutoriale video.
Te invităm să explorezi universul produselor
Caparol!
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E-COMMERCE
www.caparolshop.ro

INTERNET



E-COMMERCE

Platforma www.caparolshop.ro, lansată de
curând, vine în ajutorul cliențiilor Caparol.
Vă punem la dispoziție o gamă variată de
produse Caparol, care pot fi comandate din
confortul locuinței și livrate oriunde în țară.
Produsele Caparol pot fi găsite atât în funcție
de destinația unde urmează să fie folosite,
cât și în funcție de tipul produsului, site-ul
oferind soluțiile potrivite.
Astfel, urmând câțiva pași, puteți comanda
produsele dorite de pe calculator,
smartphone sau tabletă, alegând dintr-o
varitate bogată de finisaje și nuanțe de culori.
Mai mult de atât, dacă aveți întrebări sau
nelămuriri, un consultant Caparol este
pregătit vă te ajute.
Produsele Caparol sunt acum la un click
distanță!
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COMUNITATEA PROFESIONIȘTILOR CAPAROL

www.caparolclub.ro
Clubul profesioniștilor Caparol vine să răsplătească pe toți
meșterii care folosesc produsele Caparol. Astfel dacă ești
aplicator profesionist te invităm să te înscri pe platforma
www.caparolclub.ro
Acolo poți înregistra facturile produselor Caparol atât
online cât și prin Whatsapp, ulterior fiind recompensat
cu puncte în cadrul Clubului. Pe baza punctelor
acumulate îți poți alege premiul pe care ți-l dorești
din sutele de produse puse la dispoziție.
În plus, toți membrii Caparol Club au parte de instruire în
cadrul Academiei Caparol și primesc informări tehnice
privind ultimele noutăți.

www.caparol.ro/contact/
aplicatori-recomandati
Caparol a dezvoltat o pagină specială dedicată aplicatorilor
profesioniști recomandați:
www.caparol.ro/contact/aplicatori-recomandati
Dacă ai ales un produs Caparol și nu ai timp să-l aplici sau este nevoie
de o aplicare specială, acum poți lua legătura direct cu aplicatorii
recomandați care îți vor veni în ajutor.
De asemenea dacă ești aplicator profesionist și încă nu esti pe
această pagină, nu ezita sa ne contactezi. Dorim să te recomandăm
și pe tine cliențiilor noștri!
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FAMILIA SPECTRUM
Culoarea și materialul joacă un rol esențial
în design. Fiecare nuanță are un efect diferit
în combinație, fiecare suprafață își creează
propria atmosferă. Dar, mai presus de toate,
creativitatea noastră este cea care dă naștere
unui design de calitate.

Pentru a se asigura că spiritul creativ nu
cunoaște limite, familia SPECTRUM oferă
oricărui design instrumentul potrivit:

caparol.ro/servicii/software/

SPECTRUM
Vizualizați ca un profesionist - Software pentru
proiectarea fotorealistă a culorilor și a materialelor
Proiectele personale sunt vizualizate într-un mod convingător,
utilizând fie fotografiile proprii, fie o bogată bibliotecă de imagini.
Concepute comprehensiv folosind vopsele/culori, tehnici
decorative, acoperiri ale pardoselilor sau alte tipuri de finisaje,
proiectele pot fi salvate, tipărite sau folosite ca prezentări. Stocate
securizat în SPECTRUM_Cloud, aceste proiecte personale pot fi
accesate oricând cu ajutorul versiunii online SPECTRUM_express.
Este disponibilă și o versiune de testare la adresa:

trialversion.spectrum5.eu

SPECTRUM express
Design color online - creativitate în orice moment

FAMILIEA SPECTRUM

Aplicația gratuită pentru internet convinge prin simplitatea
funcționalității sale. Utilizând propriile fotografii și propria
bibliotecă de imagini, poți afișa modele de culori personale și
le poți stoca în siguranță în SPECTRUM_Cloud. Aceasta permite,
de asemenea, accesul la proiectele personale din SPECTRUM
și SPECTRUM_mobile. Fie că este vorba de prezentarea sau de
dezvoltarea unor idei coloristice - SPECTRUM_express aduce
designul culorilor pe internet.

spectrum-express.de
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FAMILIA SPECTRUM

SPECTRUM mobile App
Excelent - vizualizați cu ușurință ideile coloristice
Faceți rapid o fotografie și colorați suprafețele cu nuanțe din diverse
colecții, printr-o simplă atingere. Obiectivele care urmează a fi prelucrate
coloristic pot fi nuanțate în timp real folosind imaginea video live.
Posibilitățile sunt completate de inteligentul ColorReaderPRO, dispozitiv
care citește nuanțele de culoare și le identifică în aplicație ca apoi să
poată fi folosite pentru colorarea suprafețelor.

www.caparol.ro/servicii/software/

ColorPicker
Întotdeauna disponibil online paletare de culori și atelier digital
ColorPickers a devenit de notorietate prin selecția culorilor, fezabilitate,
multiplele niveluri de zoom și toate celelalte proprietăți utile ție.

caparol.de/gestaltung/farbtonkollektionen

MaterialStudio
MaterialStudio este un atelier digital: în funcție de disponibilitatea tehnică,
se poate selecta stratul suport, se definește materialul și structura
suprafeței iar apoi se face clic pe culoarea finală - modelul personalizat,
creat online în doar câteva clicuri, este deja afișat.
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DAW BENȚA România

Reprezentanțe Comerciale

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală, Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320. 522
E-mail: office@caparol.ro

Bucureşti Titulescu

Şos. Titulescu, Nr. 119, Sect. 1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro
Bucureşti Decebal

Sofia
Str. Louis Ayer, Nr. 79B
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ICS DAW BENȚA Mol
Chișinău, Republica Moldova
Str. A. Puskin, Nr. 44
Tel./Fax: (+373) 22.802.802
E-mail: office@caparol.md

B-dul Decebal, Nr. 4, Bl. 11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro
Brașov

Str. Poienilor, Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772
E-mail: magbrasov@caparol.ro
Cluj-Napoca

Str. București, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro
Focşani

Depozite Regionale

Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel.: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

Bucureşti - Otopeni

Iași

Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro
Cluj-Napoca

Str. Traian Vuia, Nr. 156
Tel.: 0364 880.200
Timişoara

Calea Lugojului, Nr. 21-23
Tel.: 0731 230.086

Centre de Training CAPAROL
Sâncraiu de Mureș
Str. Principală, Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354; 320.522
E-mail: tehnic@caparol.ro

Str. Păcurari, Nr. 121
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro
Ploiești

Șos. Nordului, Nr. 9
Tel./Fax: 0344 407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro
Târgu Mureș

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtirgumures@caparol.ro

#M85088 PG-PG-11/20

DAW BENȚA Bulgaria

Timișoara

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro

Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

#M85089 HT-PG-04/21

Bucureşti - Otopeni

