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În următoarele pagini, vă prezentăm un nou produs Caparol - CapaClick® - Elemente de izolare termică
pentru podeaua podului, dezvoltat din dorința de a oferi o soluție viabilă, profesională, pentru reducerea
pierderilor de căldură din încăperile superioare (poduri, mansarde etc.) neîncălzite.

Particularitatea plăcilor CapaClick® este asamblarea lor prin metoda ”Click”. Avantajul acestei metode de
montaj este acum utilizat și la aceste plăci de izolare, rezistente la traficul pietonal normal.
Datorită acestei asamblări puternice, rezultatul va fi o suprafață deosebit de plană, ce va face posibilă o
vopsire ulterioară a acestei suprafețe. Prin utilizarea acestor plăci termoizolante vor putea extinde
considerabil posibilitățile de exploatare a încăperii respective.
Plăcile CapaClick®, la fel ca și plăcile Capatect, există în varianta cu izolarea optimizată Dalmatina sau în
varianta cu izolare maximizată cu poliuretan.

Asamblare ușoară, precisă și rezistentă prin metoda ”click”, similară metodei nut și feder.
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Cu izolarea optimizată Dalmatina
Element realizat industrial compus dintr-o placă din spumă
EPS 035 combinată cu o placă din lemn HDF de 8 mm
grosime, cu canturile pregătite pentru conexiune prin ”klick”.
Dimensiune brută:
1245 x 495 mm
Dimensiune netă:
1230 x 480 mm
Grosime totală: a se citii din tabelul cu variantele existente.
2
Consum: cca. 1,7 plăci/m
Cu izolare maximizată din spumă poliuretanică
Element realizat industrial compus dintr-o placă din spumă
poliuretanică, laminată cu o folie de aluminiu pe ambele părți,
combinată cu o placă din lemn HDF de 8 mm grosime, cu
canturile pregătite pentru conexiune prin ”click”.
Dimensiune brută:
1245 x 495 mm
Dimensiune netă:
1230 x 480 mm
Grosime totală: a se citii din tabelul cu variantele existente.
2
Consum: cca. 1,7 plăci/m
Pentru a crește rezistența la umezeală, aceste suprafețele pot fi vopsite utilizând:
Varianta 1: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Strat de grund: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel diluat cu max. 30% apă
Strat intermediar: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat
Strat final: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat

Varianta 2: Disbopox 442 GaragenSiegel
Strat de grund: Disbopox 442 GaragenSiegel diluat cu max. 10% apă
Strat intermediar: Disbopox 442 GaragenSiegel nediluat
Strat final: Disbopox 442 GaragenSiegel nediluat
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