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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

SockelFlex - перфектна изолация за цокъл зоната
Spectrum - приложение за визуализации
Декоративни фасади с Armareno 700

Допълнителни теми

Фасадни продукти и системи

за устойчив във времето резултат!



Ефективна изолация, 

перфектни резултати!

Изискванията към топлоизолацио-
нните системи стават все по-
големи, независимо дали ще 
санирате помещението отвън или 
ще правите интериорна изолация. 
Изискванията са по отношение
на топлоизолационни свойства,
пожароустойчивост, микро климат,
дизайн и др.

Качество и надеждност, 
ефективност, устойчивост 
на UV лъчи, удар и огън. 
Една изолационна система 
трябва да има тези 
характеристики, за да оправдае 
и възвърне вложените 
средства в дългосрочен план, 
както и да краси фасадата 
на сградата дълги години. 

Ако искате да бъдете сигурни, 
че системата, която избирате не 
прави компромис с нито едно от 
тези изисквания, се спрете на 
немското качесто на DAW, част от 
които е и Caparol – създателите 
на първата топлоизолационна 
система от 1957г., позната 
в днешни дни като ETICS!

Когато решите да монтирате 
топлоизолационна система 
е важно да се спрете на 
цялостна система доказала се 
във времето (става въпрос за 
производител и монтирана от 
професионалисти). Изградена 

от качествени компоненти, които 
работят оптимално един с друг. 

При непрофесионално полагане 
на системата, тя може да 
бъде компрометирана и да се 
образуват течове и топлинни 
мостове, които да причинят 
загуба на топлина и образуване на 
конденз, което от своя страна ще 
доведе до образуване на мухъл.

Какъв изолационен 
материал да използвате?

EPS DALMATINA е предпочитан 
и поради по-ниското си 
тегло. Много по-лесен за 
монтаж и обработка, от други 
изолационни продукти.

Продукта отговаря на Клас по 
реакция на огън „C” – по EN 
13501-1 – трудно горим материал, 
а в комбинация с  финишните 
покрития на Caparol, класът на 
системата се повишава до  „B”.
Графитените перли 

в EPS-а подобряват 
изолационните свойства 
на фасадите.  С коефицент 
на топлопроводимост 
0,032 W/m2K, продуктът е 
предпочитан за прилагане 
както при стари, така и при 
нови сгради; стабилност на 
размерите, не е чувствителен 
на слънчевите лъчи, термично 
и механично стабилен е.

Важен елемент от цялостната 
система е и финишният 
слой на изолацията. 
Caparol се отличава с най-
голямо разнообразие от 
довършителни продукти на 
българския пазар – мазилки и 
декоративни техники за фасада.  
Здравина, UV устойчивост 
и безупречна разходна 
норма са част от елементите, 
с които се отличават 
продуктите на Caparol.

За разлика от обикновените 
фасадни мазилки, продуктите 



Caparol Актуално

Обект: Резиденшъл парк  https://bit.ly/3qnFziv 



Обект 1

на CAPAROL предоставят защита 
на структурата на конструкцията 
и намалява температурните 
колебания по стените, дължащи 
се на времето и сезона. 
Освен това, подсигуряват 
външна защита на фасадите 
от влагата, която в комбинация 
със студа, лесно може да 
доведе до появата на пукнатини 
по мазилката и следователно 
до образуване на плесен и 
мухъл по външните стени.

Caparol е единственият 
производител, който притежа-
ва цветови картел А1. 
500 цвята за фасада, отговарящи 
на най-високо качество на 
свързващите вещества (клас 
А) и неорганични пигменти 
(клас1), които са устойчиви 
на UV лъчи и осигуряват 
дълготрайност във времето.

Когато става въпрос за 
фасада, важен фактор е и 
замърсяването й. Благодарение 
на нанокристалната решетка 

(NQG), продуктите от серията 
не позволяват да се захващат 
органични замърсители по 
фасадата, а дори и да успее 
нещо да се захване, то пада 
при дъжд и фасадата отново 
е с чист и брилянтен вид.
 
Caparol Clean Concept®
е система, която ще запа-
зи фасадата Ви чиста и 
красива за дълго време.

Специалната технология от 
пигменти и пълнители, позволява 
на покритието да изгради 
решетка от миниатюрни пори на 
повърхностния слой, в резултат 
на което разпространените в 
околната среда замърсители 
не се закрепват за основата 
и лесно се отмиват от 
дъждовете или силния вятър.

Caparol Ви предлага  различни 
системи:
• Capatect Basic Line
• Capatect Top-Line
• Capatect Minera-Line

• Capatect Carbon

Carbon Edition  е система, 
съдържаща в основата си 
въглеродни влакна, чрез 
които се постига клас 5 на 
удароустойчивост / удар със 
сила до 60J/. Това не позволява 
на атмосферните влияния (като 
силна градушка) да комроме-
тират фасадата Ви. 

Освен непостигната до 
сега устойчивост на удар, 
карбоновите нишки гарантират 
дълготраен живот и устойчивост 
на термо динамични 
натоварвания. 

Продуктите от серията 
Carbon Edition притежават 
всички оптимални качества, 
гарантиращи запазването на 
фасадата, здрава, красива и 
чиста.

За детайли и консултация:
http://bit.ly/2Tun5yr 
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Обект 3

Capatect SockelFlex
Зоната на цокъла е частта от сградата, 
която е изложена на най-много външни 
фактори. Следователно тя се износва 
най-бързо и изисква най-четно 
обновяване и допълнителни инвестиции. 

Цокълът е частта от сградата в контакт 
със земята, която се намира на около 30–
90 cm над и на около 30 cm под земята. 
Като се има предвид визуалното и 
функционалното значение на тази част 
от сградата, Caparol предлага системно 
решение за осигуряване на стабилност и 
устойчивост във времето. 

Capatect-SockelFlex е органична смес, 
предназначена за защита от вода и 
подсилване на слоевете, както и за 
уплътняване на покрития в зоната на цокъла 
или в зоната на контакт със земята.

Capatect SockelFlex има добра адхезия,  
еластичен e и устойчив на замръзване.
Може да се боядисва, което позволява да 
няма видима разлика в цвета между цокъл 
зоната и основната мазилка. 

•  Надеждна защита срещу проникване на 
вода в местата на приложение

Caparol Актуално

Какви фактори влияят на дълготрайността и функционалността 
на цокъла?

• Водоотблъскващо действие
• Позволява дифузия на водни пари
• Пастообразна
• Не се влияе от основата (алкални вещества) и е 
устойчива на замръзване.

Детайли: https://bit.ly/3zcLjj0

Капилярна абсорбция на влага, причинена от 
температурните колебания

Контактът със сол през зимата, нанася щети и 
солни петна

Цокълът е частта от сградата, която е изложена на 
най-сериозно механично натоварване

Продължителното наличие на влага е 
предпоставка за образуване на водорасли и 
гъбички

При топенето на снега зоната на цокъла е 
застрашена от допълнителна влажност.

Растенията близо до цокъла удължават 
време за сушене



Обект 3

Capatect Armareno 700

Неограничени възможности за създаване на 

нестандартни декоративни техники и ефекти,  

за фасада и интериор. 

Armareno 700 е висококачествена 
многофункционална суха минерална 
смес, която се използва не само за 
монтаж на топлоизолационни системи, 
но и за създаване на декоративни 
интериорни и екстериорни ефекти.

Характеристики
• Универсално приложение 
• Висока механична якост 
• Повишена гъвкавост и адхезия 
• Висока паропропускливост 
• Дълго отворено време за работа 
• Съдържа влагоотблъскващи добавки
 
Детайли: http://bit.ly/2thgfS3 



Обект 2

Добрите идеи искат да бъдат 
визуализирани!

Пред дилема сте кой цвят да изберете? Дали 
стената да е синя или червена? 

Вече не е необходимо да си представяте как би 
изглеждала стената с избрания цвят.
Приложението на Caparol SPECTRUM Ви дава 
възможност да промените интериора или 
екстериора с няколко клика и да визуализирате 
идеите си.

Приложението разполага с база данни от снимки 
(интериорни и екстериорни), на които може 
да променяте цветово различните елементи 
– основна стена, прозоречни рамки, тавани, 
врати, покриви и т.н.

Освен снимките от базата данни, може да 
използвате и снимка на реален обект, която да 
качите в системата и да изпробвате различни 
цветови комбинации. 
В приложението са заложени всички цветови 
картели на Caparol – над 4 млн. нюанса. 

Лесно за работа, със Spectrum_mobile само с 

няколко стъпки правите различни визуализации.

Когато харесате финалния вариант,  запазете 
снимката, като при генерирането на файла 
ще има и  описание на избраните цветове в 
конкретните зони. Приложението е налично и за 
IOS в AppStore.

Пробвайте сами, а ако имате нужда от съдействие, 
не се колебайте да се свържете с нас. 
Детайли: http://bit.ly/2RYlnmy 



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до 
• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


