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Комфорт. По-ниски разходи за отопление.
Повишена стойност на жилището.



Зимата е сезонът, през който 
най-осезаемо се усещат 
дефектите на топлоизолацията.
Загуба на топлина, образуване 
на мухъл, увеличени сметки 
за отопление  - това са част 
от ефектите, вследствие 
на неправилно монтирана 
топлоизолация или липсата на 
такава. 
Вижте за какво да следите на 
линка: https://bit.ly/2X1rKbY

Санирането на жилището е 
дейност, която е добре да се 
направи при положителни 
температури навън. Именно 
затова сега е точният момент да 
изберете качествени продукти и 

системи, които ви гарантират 
устойчивост и здравина 
на фасадата за поколения 
напред.

Сезонът на градушките ни 
напомня, че устойчивостта 
на механични удари е 
изключително важен 
критерии, за който да 
следите при избора на 
топлоизолационна система.  

Карбоновата Carbon Edition
на Caparol  е най-висок 
клас топлоизолационна 
система, с устойчивост на 
механични удари до 60J. Това 
ви гарантира, че ударите от 

градушката няма да оставят 
никакви пос-ледствия върху 
фасадата.  Специалната 
армировъчна смес и мазилката 
са подсилени с карбонови 
нишки, което прави системата 
изключително здрава и устой-
чива. http://bit.ly/2tEC52a

Правилно монтираната топло-
изолационна система е от 
съществено значение, за да 
се избегне образуването на 
топлинни мостове, които са 
предпоставка за загуба на 
топлина. От тях страда не 
само семейният бюджет, но и 
обитателите, тъй като може да 
се образува конденз и мухъл, 
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чиито спори са вредни за всички.
Пълната информация за 
продуктите и системите може да 
прочетете на линка по-долу:
https://bit.ly/2QTw0KP

На база знанията и 125 годишния 
си опит Caparol предлага 
топлоизолационни системи, 
които отговарят на най-високите 
европейски стандарти.

Освен устойчивост на удар, 
системите на Caparol се 
отличават и с устойчивост и на 
цветовете (UV лъчи).

Според немския стандарт BFS 
(федерална комисия по бои 
и защита на собствеността), 
устойчивостта на цвета във 
времето зависи от вида 
на фасадния продукт и от 
пигментите, използвани за 
постигане на желания цвят. В 

зависимост от свързващото им 
вещество, те се класифицират 
в категории А, B, C, като клас А 
е най-високият клас, а според 
класификацията на пигментите 
в класове 1, 2, 3, което показва 
устойчивостта на пигмента на 
слънчевата радиация.

Благодарение на нано-
технологиите и прецизните 
си рецепти, Caparol предлага 
500 цвята, отговарящи на 
изискванията на клас А1 
(неорганични пигменти, 
които не избледняват и 
гарантират устойчивост на 
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цвета). 
Всички продукти със знака на NQG 
са тествани в различни условия и 
отговарят на най-високи изисквания 
за издръжливост на цвета - A1.

A kакво представлява NQG 
покритието ще разберете като 
изгледате видеото:
https://bit.ly/2XgnmVI

Фасадните бои на базата на 
силиконова смола, подсилени Картел Fassade A1 Concept http://bit.ly/2GfFDum 

с карбонови нишки и 
нано-кварцови частици, 
придават на покритието 
самопочистващи се свойства. 
Освен това специалната 
технология от пигменти 
и пълнители, позволява 
на покритието да изгради 
предпазен слой, в резултат 
на което разпространените в 

околната среда замърсители, 
не се закрепват за 
повърхността и лесно се 
отмиват от дъждовете и 
силния вятър.  Пълната гама 
фасадни бои може да видите 
тук: https://bit.ly/302zGvP 

Повишете стойността на имота 
си и създайте здравословен 

микро климат у дома, като 
монтирате качествена 
топлоизолационна система от 
Caparol!

За безплатна и неангажираща 
консултация се свържете с 
търговските ни представители 
или ни посетите в шоурума. 
https://bit.ly/2UL2ncj 

 

Фасадни 
Мазилки



Caparol Актуално

Когато правите избор за 
топлоизолационна система, 
освен с какви плочи ще 
използвате – EPS Dalmatina, бял 
EPS или вата, много важно е да 
изберете и правилната фасадна 
мазилка. 

Caparol предлага високо-
качествени фасадни мазилки 
– силиконови, силикатни, 
карбонови, които се отличават с 

много добри показатели.

Mазилките от най-висок клас са 
онези, които имат V1 и W3 като 
показатели.
Клас V1 /висок/: Преминаване
на водни пари V, [g/( m²d)]: 
>150; Дифузионен еквивалент 
дебелина въздушен слой Sd, m:
<0,14

Детайли: https://bit.ly/2RQ7Px7

Устойчиви на UV лъчи

Лесни за нанасяне

Висока дифузионност

Устойчиви на удари

Устойчиви на неблагопри-
ятни атмосферни условия

 

ThermoSan NQG K15
Премиум клас фасадна 
мазилка с технология 
нано-кварцова решетка
https://bit.ly/3dKrgg8 

Silicon-Fassadenputz 
Структурна силиконова 
мазилка, хидрофобна, 
с добра дифузионна 
способност.
https://bit.ly/3oSslcG

Carbon Fassadenputz
Mазилка от ново 
поколение, подсилена с 
карбонови нишки
https://bit.ly/3kDoXPT

Capatect CarboPor
Карбонова мазилка 
с фотокаталитични 
свойства
https://bit.ly/3hTA9cE

Фасадни 
Мазилки
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Фасадните бои служат
не само за постигане на
впечатляваща визия, 
те трябва да осигурят и 
дълготрайна защита, от 
неблагоприятните атмос-
ферни условия и околната 
среда, за Вашата фасада. 
В този смисъл, най-
съществените характе-

ристики на качественото 
екстериорно покритие
са: строително-физичните 
му свойства, високата 
устойчивостна, както и
способността на материала
да запази цвета и блясъка 
на една сграда възможно 
найдълго. Детайли: 
https://bit.ly/302zGvP 

Фасадни 
бои

ThermoSan NQG
Фасадна боя, комби-
нация от силиконови 
смоли и кварцови 
наночастици.
http://bit.ly/2Q0Zgvk

Повече информация за продуктовата гама може да намерите на сайта на Caparol или да се консултирате 
в шоурума в кв. Манастирски ливади-изток, бл. 19 goo.gl/maps/g7BVYtmmxEz 

AmphiSilan NQG
Фасадна боя със 
силиконови смоли, 
образуваща нано-
кварцова решетка
https://bit.ly/3fJN1zr

CarboSil Fassadenfarbe
Боя на базата на 
силиконова смола, 
подсилена с карбонови 
нишки.
https://bit.ly/2SyF1JO

Muresko CoolProtect 
Силиконова фасадна 
боя с общ коефициент 
на отразяване на 
слънчевите лъчи. 
https://bit.ly/2JdWxel

Устойчиви на UV лъчи

Лесни за нанасяне

Висока дифузионност

Добра покривност

Не позволяват образуване на мухъл 

Устойчиви на неблагоприятни атмос-
ферни влияния
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Бетон Ефект

Травертин

Травертин Филиграно

Ефект на Дърво

Метален ефект

Брилиянтен ефект

Фасадни Декорации

Muresko CoolProtect 
Силиконова фасадна 
боя с общ коефициент 
на отразяване на 
слънчевите лъчи. 
https://bit.ly/2JdWxel

 Декоративните продукти на Caparol се отличават с много добри характеристики, което ги прави 
подходящи за нанасяне както върху нова топлоизолация, така и при реновиране на стара. 
Метален ефект може да придадете с Metallocryl Exterior http://bit.ly/38Gexbt . Със сухата минерална 
смес Armareno 700 може да създадете визия на дърво, камък или бетон, като избирате структурата и 
цвета на повърхността. Повече за Armareno тук: http://bit.ly/2thgfS3

Лесни за поддръжка декоративните фасадни техники ви гарантират устойчивост и красива визия за 
дълги години! Повече подробности https://bit.ly/3dsqkOn 



 

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 


