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Cuvânt înainte

Clădirile-monument istoric sunt elemente componente ale istoriei şi culturii.
Ele sunt o dovadă impresionantă a artei construcţiilor din trecut şi ne conferă 
identitate culturală.

Monumentele istorice dau oraşelor şi satelor diversitate culturală, culoare
şi atracţivitate.

Întreţinerea arhitecturii istorice este una dintre cele mai importante atribuţii
ale generaţiei actuale. În mod îmbucurător, în ziua de azi, protecţia şi
întreţinerea monumentelor deţin un loc important în conştiinţa opiniei
publice.

Contrar unor prejudecăţi frecvent întâlnite, Caparol nu este numai un
producător de vopsele de dispersie: de la începutul secolului are în programul
de vânzări şi apreciatele produse pe bază de silicaţi, utilizate
în domeniul întreţinerii monumetelor istorice.

Activităţile de cercetare şi dezvoltare permanent desfăşurate de specialiştii 
Caparol în acest domeniu fac ca sortimentul nostru să fie mereu în 
conformitate cu cele mai noi stadii ale tehnicii,
pentru utilizarea tuturor posibilităţilor existente în vederea păstrării valorilor
istorice în cadrul lucrărilor de restaurare.
Standardul de calitate recunoscut al produselor Caparol se bazează
pe experienţa de peste 100 de ani în dezvoltarea şi producţia de
vopsele.
Scopul nostru este de a împărtăşi din experienţa şi cunoştinţele noastre
în domeniul protecţiei monumentelor. Ne dedicăm cu mare angajament
acestui domeniu pretenţios şi ne bucurăm ca astfel putem să ne aducem
contribuţia la menţinerea moştenirii noastre culturale.

Dr. Klaus Murjahn
Preşedintele grupului de firme Caparol



Istoric

Peste 110 de ani de experienţă

În anul 1895, Robert Murjahn, proprietar al 
companiei “Deutsche Amphibolin Werke”, 
înfiinţată chiar de el, dezvoltă un produs 
numit “Murjahns Anstrichpulver”, pentru 
vopsirea faţadelor.

Acestea conţinea ca lianţi - calcarul şi 
cazeina.

Soluţia tehnică descoperită şi exploatată 
minier chiar de către Robert Murjahn a 
conferit vopselei sale -  în comparaţie cu 
celelalte vopsele din epocă o rezistenţă 
mult mai mare a vopselelor la intemperii 
precum şi o mai mare stabilitate a culorii 
în timp.

Murjahns Anstrichpulver s-a vândut cu 
success. Nu a servit doar pentru protecţia 
şi îmfrumuseţarea imobilelor de locuit sau 
a birourilor, ci şi a clădirilor reprezentative.

Chiar şi produsele foarte cunoscute 
în ziua de astăzi, ca “Amphibolin” şi 
“AlpinaWeiss”, au apărut pe piaţă înaintea 
primului război mondial. Produsele sunt 
îmbunătăţite permanent, inglobând 
mereu ultimele descoperiri ştiinţifice din 
domeniu. Acum, ele sunt considerate 
vopsele-pionier, fiind cele mai vechi şi 
cele mai cunoscute produse din branşa 
noastră.



Dresda, Tabakkontor Yenidze
finistată cu vopsea de faţadă Sylitol



Istoric

O altă piatră de hotar a fost liantul de 
culoare „Caparol”, conceput de
către Robert Murjahn în anul 1928,din 
componentele de bază – cazeină,
parafină şi ulei de lemn. De aici s-au 
produs începând cu 1920 vopsele
silicatice pe bază de silicat de sodiu.

Şi după cel de al doilea război mondial 
vopselele silicatice şi-au păstrat locul 
fruntaş în gama de produse în continuă 
dezvoltare.

În gama Caparol produsele silicatice sunt 
cuprinse acum sub numele de marcă
„Sylitol”. Calităţile deosebite ale 
produselor „Sylitol” au putut fi remarcate
prin utilizarea lor la renovarea a 
numeroase clădiri, unele chiar de 
rezonanţă istorică, din Germania şi din 
afara ei.

Astăzi, grupul de firme Caparol este unul 
dintre cei mai importanţi producători
de vopsele şi tencuieli silicatice din 
Germania.

Kiev, catedrala Adrejwskaia, finisată cu vopsea de faţadă Sylitol



Privire de ansamblu asupra materialelor

Prin intermediul ofertei sale complete în 
domeniul materialelor de finisaj, Caparol 
poate furniza sistemul adecvat de finisare 
pentru orice fel de suprafaţă suport ce 
aparţine clădirilor cu rezonanţă istorică.

Gama de produse cuprinde de la vopsele 
pe bază de calcar, silicatice sau siliconice,

materiale de acoperire reversibile până la 
vopsele şi lacuri pentru protecţia lemnu-
lui, de o calitate superioară.

Tencuielile  minerale şi gleturile,precum şi 
alte produse suplimentare, vin să com-
pleteze gama de produse de îngrijire şi 
tratare a clădirilor-monument istoric.

Vopsele de faţadă
Vopsele silicatice
Vopsele pe bază de calcar
Vopsele pe bază de răşini
siliconice

Tratarea lemnului
Substanţe de protecţie a
lemnului
Lacuri pentru lemn
Lacuri

Vopsele de interior
Vopsele pe bază de calcar
Vopsele silicatice
Vopsele reversibile

Aplicare tencuieli
Tencuieli minerale
Gleturi

Alte produse
Acoperiri de protecţie a 
suprafeţelor metalice
Profile minerale de faţadă
Lianţi

Restaurarea şi îngrijirea 
obiectivelor istorice



Asistenţă tehnică  pentru fiecare obiectiv
Pentru îngrijirea şi tratarea obiectivelor istorice

şi la „Centrala de verificare şi 

măsurare”. În aceste laboratoare 

cu tehnologie modernă pot fi 

analizate probe de materiale. 

Astfel se pot detecta factorii de 

deteriorare şi se pot identifica 

materiale adecvate pentru 

restaurare.

Pe baza cercetărilor şi analizelor 

se pot face propuneri de acţiune.

Oferta de asistenţă tehnică 

cuprinde şi aplicarea de mostre 

şi consultanţă pe parcursul 

aplicării produselor.

Restaurarea şi îngrijirea 

monumentelor este un domeniu 

de activitate interdisciplinar, care 

solicită cunostinţe deosebite din 

partea celor implicaţi, proiectanţi şi 

meşteri.

În funcţie de situaţiile impuse 

de starea de conservare sau 

deteriorare,

trebuie folosite tehnici şi materiale 

adecvate. De aceea, specialiştii 

firmei Caparol oferă consiliere şi 

suport.

În completare, departamentul

„Conservarea clădirilor-monument 

istoric”, stă la dispoziţia clienţilor 

cu specialiştii săi. Totodată şi 

reprezentanţele noastre din estul 

şi vestul Europei oferă acest tip 

de servicii. În plus, se poate apela 

Servicii





FarbDesignStudio

Cine are nevoie de soluţii 

dedicate de concepţie a nuanţelor 

pentru finisarea faţadelor sau 

a unor spaţii reprezentative de 

interior, găseşte la angajaţii 

FarbDesignStudio-ului consiliere 

profesionistă. Cu ajutorul celei 

mai moderne tehnologii CAD 

se elaborează studii şi proiecte 

pentru domenii de construcţii 

individualizate.

FarbDesignStudio este recunoscut 

ca o instituţie profesionistă şi în 

domeniul restaurării clădirilor.

În colaborare cu arhitecţi şi 

restauratori, s-au elaborat o 

multitudine de concepte de 

colorare pentru obiectivele istorice.

Gama de proiecte abordată se 

întinde de la faţade individuale 

până la monumente istorice 

protejate, de la ansambluri şi 

aşezări până la interioare de 

biserici şi catedrale.

Plan de aplicare a culorilor nuanţelor pentru renovarea cartierului istoric Frankfurt-
Alt-Sashsenhausen, conceput de Caparol Farb Design Studio în colaborare cu Colegiul 
Hildesheim - Holzminden, secţia Designul culorii / Restaurare obiective istorice, cât şi cu 
departamentele de amenajare a teritoriului din oraşul Frankfurt / Main.

Servicii



Principiul seminariilor

Servicii

Exemplificarea şi împărtăşirea experienţei 
de aplicare a materialelor decorative

La Centrele de şcolarizare din Ober-

Ramstadt şi din Berlin, personalul de 

specialitate şi experţii, împărtăşesc 

cunoştinţele practice publicului larg.

Pe lîngă şcolarizarea pe produse, pentru 

meseriaşii din domeniu se fac şi seminarii 

pe teme de actualitate, cum ar fi întreţinerea 

şi restaurarea clădirilor monument istoric.

În acord cu referenţii de la Caparol, se 

pot organiza seminarii la sediul firmelor, 

al Camerelor de Comerţ şi al centrelor de 

instruire. Centrul de şcolarizare Berlin
Centrul de şcolarizare Berlin

Casa meşteşugarilor şi a tehnicilor de aplicare.
Centrul din Ober - Ramstadt

Imagine din “Casa meşteşugarilor”



Sylitol
Apreciatele produse silicatice

Lucrări de referinţă

Vopselele silicatice sunt cele mai 
utilizate produse, folosite la îngrijirea 
construcţiilor-monument. Este vorba de 
vopsele minerale, cu bună permisivitate a 
vaporilor de apă şi cu puternică rezistenţă 
la acţiunea intemperiilor. Prin intermediul 
sortimentului de produse silicatice-silitolice, 
vă stau la dispoziţie materiale de o calitate 

deosebită, recunoscute şi apreciate de-a 
lungul anilor. Fie că este vorba de vopsea 
silicatică simplă, vopsea silicatică de 
dispersie, vopsea silicatică de umplutură 
sau lazură silicatică, prin intermediul 
sortimentului silitolic sunt rezolvate cele 
mai diverse lucrări din domeniul renovării şi 
restaurării clădirilor monument - istoric.

Bovenau, lângă Rendburg

Montabaur, castel



Biserica Gustav Adolf, 
Affolterbach/Odw.
Construită în 1906, arhitect: Prof. 
Pützer.
Complet restaurată în 2001 cu 
vopsea de interior Sylitol Bio-
Innenfarbe



Hotel
Rittergut
Liebenberg

Altötting (Bayern),
Biserica St. Magdalena Castel, Wackerbarth

Băile Freienwalde 
(Brandenburg)



Berlin, Insula-Muzeu
Galeria naţională



Arnsberg, Capela oraşului şi 
turnul cu ceas

Castelul 
Grassalkovich 
la Gödöllö
(Ungaria)

Bursa din Riga

Berlin - Grunewald, Casa Konschewski



Primăria Burgdorf 



Turnul de apă, Neu - Ulm

Dieburg
(Hessen),

cea mai veche 
clădire a 
oraşului

Alte lucrări de referinţă



Muzeul Kraszwewski, Dresda

Castelul Eschbacher

Alte lucrări de referinţă



Calcimur
Produse pe bază de calcar, de o calitate 
ridicată, destinate spaţiilor de interior şi 
exterior ale clădirilor istorice

De zeci de ani, calcarul este utilizat 
ca liant pentru mortare si vopsele. 
Produsele pe bază de calcar ocupă un 
loc deosebit, în special în restaurarea 
clădirilor istorice. Restauratorii apreciază 
îndeosebi catacteristicile materialului 
şi nuanţele extrem de strălucitoare. Cu 
produsele Calcimur pe bază de calcar, 
Caparol a reuşit să combine calităţile 

pozitive ale vopselelor tradiţionale pe 
bază de calcar cu cele mai noi pretenţii 
din ziua de azi, pentru o aplicare facilă, 
raţională a produsului şi cu puternică 
rezistenţă la acţiunea intemperiilor. Din 
acest motiv, gama de produse pe bază 
de calcar – Calcimur confera o siguranţă 
a utliizării, neatinsă pana acum.

Lucrări de referinţă



Băile Ischl (Austria)
Casa Congresului şi Teatru



Primăria Adelsheim

Primăria Esslingen am Necktar

Intrare St. Odilien
Graz (Austria)



Domul din Köln

Palatul Peterhof, St. Petersburg

Alte lucrări de referinţă



AmphiSilan
Vopsea minerală de faţadă pe bază de răşină 
siliconică, mată, cu numeroase posibiliţăţi de 
utilizare în protejarea obiectivelor istorice

Vopselele pe bază de răşini siliconice 
au un domeniu de utilizare foarte larg. 
In domeniul ingrijirii clădirilor istorice 
s-au remarcat îndeosebi ca material de 
renovare pe suprafeţe suport critice.

Ca vopsea pe bază de răşina siliconică 
de o calitate foarte bună şi rezistentă 

în timp, AmphiSilan dovedeşte 
calităţi optime de fizica construcţiilor 
(permisivitate scăzuta a apei, înaltă 
permisivitate pentru vaporii de apă). 
Astfel, suprafeţele suport sensibile la 
acţiunea intemperiilor vor fi protejate în 
mod ideal de umezeala care dăunează 
construcţiilor.

Lucrări de referinţă



Primăria Hamburg-Altona, Rathaus



Palatul Scheremtiev, St. Petersburg

Consiliul 
municipal
Weisbaden

Mezeul oraşului Dresda

Castel 
Kendenich 

Hürth, lângă Köln



Alte lucrări de referinţă



Caparol Emulsionsfarbe
Produs de finisare reversibil, pentru 
realizarea unor acoperiri de o calitate 
superioară, în spaţiile de interior

Caparol Emulsionsfarbe a fost special 
concepută pentru finisarea suprafeţelor 
de interior din clădirile istorice. Această 
vopsea reversibilă de interior (aceasta 
însemnând că poate fi inlăturată cu 
apă) prezintă proprietăţile unei vopsele 
tempera pe baza de adeziv-cazeină.
Ea poate fi aplicată pe toate suprafeţele 
suport minerale, chiar şi pe stuc de ipsos, 
cât şi pe lemn.

Caparol Emulsionsfarbe are o capacitate 
de difuzie foarte înaltă. Astfel, apa de 
condens care se scurge şi care reprezintă 
o problemă îndeosebi în biserici, va 
fi absorbită. Nu se va forma nici un 
fel de film de apă, inchis în suprafaţa 
peretelui, care să favorizeze depozitarea 
particulelor de praf. Suprafeţele finisate 
cu Caparol Emulsionsfarbe rămân astfel 
timp îndelungat curate.

Lucrări de referinţă



Biserica - mănăstire (Herrenberg)



Castel Birstein (Hessen)

Mănăstirea Isenhagen,
Kreuzgang

Castel Monrepos, Ludwigsburg






