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Termosistemul – o investiție 

Fiecare sistem este atât de bun precum este suma 

componentelor sale. Doar combinația optimă dintre 

componentele principale ale sistemului de termoizolație 

și produsele complementare potrivite oferă rezistența și 

durabilitatea întregului sistem pe termen lung.  

Acesta este principalul motiv care ne obligă (deopotrivă 

pe producător, executant și beneficiar) să identificăm și 

să protejăm zonele vulnerabile ale termosistemului – 

zonele de colț, zonele de închidere sau de legătură cu 

diferite elemente constructive, cât și zonele care 

înglobează elemente decorative ale fațadei.  

Gama diversă de accesorii de la Caparol, oferă 

posibilitatea realizării de etanșări perfecte a sistemului împotriva infiltrațiilor de apă, a legăturilor și a închiderilor 

între diferite elemente constructive și  totodată obținerea unor elemente arhitectonice deosebite.  

Calitatea stă în detalii

Accesoriile Capatect concepute și dedicate sistemelor 

de termoizolație se ridică la cele mai înalte standarde 

de calitate. Gama variată de accesorii disponibile 

răspunde cu succes celor mai riguroase solicitări 

privind rezistența la intemperii, tensiuni existente, 

acțiunea razelor UV, cât și necesității de flexibilitate, 

etanșare și rezistență în timp. Pentru toate cerințele 

întâlnite în practică vă stau la dispoziție soluțiile 

potrivite, integrate într-un sistem de termoizolație 

Capatect, ale cărui componente sunt perfect 

compatibile între ele. Profitați de caracterul inovativ și 

calitatea superioară a gamei de accesorii Capatect: flexibilitate, etanșare perfectă, siguranță și fiabilitate. 

Broșura - Accesorii pentru termosisteme

Scanând codul QR alăturat veți avea acces la broșura de prezentare a accesoriilor pentru 

termoizolații. Materialul conține informații esențiale cu privire la: 

- utilitatea și rolul accesoriilor 

- caracteristici esențiale și dimensiuni  

- poze de produs și avantajele utilizării 

- riscurile asumate în cazul deciziei de a nu le utiliza 
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Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil 
Profil de conexiune din material plastic, cu plasă de armare din țesătură 
de fibre de sticlă și profil de picurare. Asigură conexiunea șinei de soclu 
la plăcile de termoizolație și la stratul de armare. 

Lățime plasă 10 cm 

Lungime profil 2,5 ml 

Avantajele utilizării profilului de închidere la șina de soclu: 
• Conectează șina de soclu la sistemul de termoizolație
• Etanșează sistemul împotriva infiltrațiilor de apă
• Elimină posibilitatea de apariție a fisurilor
• Dispune de picurător
• Dispune de bandă autoadezivă pentru montaj rapid și ușor

Lipsa profilului de închidere la șina de soclu 

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să 

răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul 

apelabil gratuit 0800.800.600. 

DAW BENŢA România • Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureş, Jud. Mureş
Departamentul Suport şi Dezvoltare • Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354
Tel. Verde: 0800 800 600 (apel gratuit) • E-mail: tehnic@caparol.ro • www.caparol.ro

Comunitatea profesioniştilor Caparol

mailto:tehnic@caparol.ro

