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Caparol MELDORFER
Декоративни тухли с разнообразен дизайн и структури

Декоративна техника Stucco Di Perla 
Обект на броя “Park Residence View”

Допълнителни теми



Неограничени възможности и перспективи 
при проектиране на фасадата или 
вътрешните пространства!

• Ръчно изработени от висококачествени 
естествени материали, с визия на тухли и 
камъни.

• Гъвкави и устойчиви на атмосферни влияния 
и натоварвания

• Лесни за монтаж в сравнение с 
конвенционалните  тухли и клинкерни плочки

• Изключително леки, което спестява време и 
средства за монтаж. 

Плоските облицовъчни плочки, 
имитация на тухла, Meldorfer® 
предлагат отлично техническо 
и икономично решение за 
постигане на автентичен тухлен 
вид. 
Всеки елемент е уникален и се 

изработва във фабриката в 
Ниндорф, Германия вече 40 
години. Всички повърхности 
придобиват индивидуалност 
без компромис с качеството.
Компонентите на системата 
са внимателно съчетани 

един с друг и предлагат най-
високо ниво на техническа 
надеждност. Интензивните 
проучвания, постоянните раз-
работки и дългогодишния опит 
гарантират качествотото на 
продукта.
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Meldorfer® създават 
традиционен външен 
вид, а в комбинация с 
топлоизолационна система 
Caparol Capatect (независимо 
дали се използва вата или EPS 
като изолационен материал), 
отговаря на най-съвременните 
изисквания по отношение на 
икономия на енергия. 
Подходящи са за монтаж 
върху вентилирани фасади, 

монолитни конструкции, 
комбинирани фасади, както и в 
интериора.

За разлика от конвенционалните 
системи с тухли или клинкер, 
които са с твърди повърхности 
и е необходимо допълнително 
закрепване, то за монтажа на 
Meldorfer е необходима само 
лепилнo-шпакловъчна смес, 
която се използва за залепяне и 

„Високи стандарти на качеството“

фугиране на плочките.
Свързването и фугирането се 
осъществяват в една работна 
стъпка само с един материал -  
Meldorfer Ansatzmörtel.

За любителите на нестандартни 
цветови решения е наличен 
и новият Meldorfer Origi-
nal, предлагащ разноцветни 
комбинации и триизмерни 
форми.

• Пести време и разходи за 
обработка и полагане
• Изключително висока устой-
чивост на замръзване и UV лъчи
• Дебелина 8 mm /заедно с 
лепилния слой/
• Ниско тегло (около 5 kg на m2)
• Устойчиви на механично нато-
варване
• Разнообразни дизайни

Детайлна информация за MELDORFER вижте на линка  http://bit.ly/375Ei4h 



Интериорна декоративна шпакловка 
Stucco Di Perla

Caparol StuccoDecor DI PERLA е
интериорна техника, с която ще 
постигнете висококачествени 
декоративни ефекти в интерио-
ра http://bit.ly/2sYeXLG 

StuccoDecor DI PERLA е продукт 
с метално перлен ефект, 
който предлага множество 
възможности за индивидуална 
декорация както у дома, така и 
в офиса.
Коприненият блясък на Di Perla
се предлага в 85 нюанса.
 
Нюансите се делят на две 
основни бази Silber (сребро), 
в която са разпределени по-
хладните тонове и база Gold 
(злато), предлагаща топли 
и хармонични нюанси със 
средиземноморски акцент.

Ръчното нанасяне на продукта 
позволява да се получат 
индивидуални  структури на 
повърхността; по този начин, 
всяка декорация получава 
уникална нотка. 
Играта на светлината и сенките 
придава на повърхността нови 
нюанси и отражения.

StuccoDecor DI PERLA е 
декорация с елегантен 
привкус. 

• Разрежда се с вода. Не вреди 
на околната среда;
• C E.L.F. печат; без емисии и 
без мирис;
• Тонира се в системата Color-
Express;
• Почиства се лесно;

• Клас 2  устойчивост на мокро 
триене, съгласно EN 13 300;
• Много добра дифузия на 
водни пари;
• Икономичен и лесен за 
нанасяне.

За допълнителна информация 
кликнете на линка
 http://bit.ly/2sYeXLG 
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Нанасяне

Основата се грундира според изисква-
нията. Ако е необходимо, може да се 
шпаклова предварително (с Akkord-
spachtel fein или mittel), така че да се 
премахнат неравностите и пропуските в 
повърхността.
Ако е необходимо повърхността да се 
шлайфа, то тя трябва да се почисти след 
това.

Грундиране на основата с Weissgrund, 
тониран в същия нюанс като StuccoDecor DI 
PERLA.

Нанасяне на слой от StuccoDecor DI PERLA 
в избрания нюанс, разреден с прибл. 20% 
вода, нанесена с валяк със среден косъм.

StuccoDecor DI PERLA се нанася, неразреден, 
с помощта на маламашка, докато цялата 
повърхност се покрие.

След около 3 минути. повърхността се 
изравнява, за да се получи перлена визия.

StuccoDecor DI PERLA



ОБЕКТ НА БРОЯ “Park Residence View”, гр. София

Park View Residence е 
комплекс от затворен тип в 
централната част на София.
Сградата се отличава с 
контрастната си фасада в 
светъл и тъмен цвят. 

Устойчивостта на тъмните 
нюанси е гарантирана, чрез 
използване на силикатна 
мазилка Silikat Fassadenputz. 
Цветът Venato 10  е избран 
от специалния картел Fas-
sade A1, който е изцяло с 
неорганични пигменти, което 
е гаранция за устойчивост на 
цвета. 

500 специални цвята, които 
няма да избледнеят и ще 
запазят свеж цвета на 
фасадата!

Като изолационен материал, 
архитектите от Иво Петров 
Архитекти, са избрали 
графитния EPS #DALMATI-
NA, който се отличава със 
стабилност на размерите, 
лесен е за монтаж и има 
клас на горимост С.

Използвани продукти, 
допълващи системата:
Лепило Caparol 90R

Шпакловъчна смес 100R
Изолационен материал EPS 
Dalmatina 
Мазилка Silikat Fassadenputz
Полиуретанова боя PU Saten за 
обработка на негативната фуга, 
в черния нюанс RAL9005

Повече от 60 г. Caparol раз-
работва и усъвършенства 
топлоизолационните си 
системи, познати под името 
Capatect. Caparol предлага 
иновативни продукти и 
системи, с които да оформите по 
най-добрия начин жилищното 
пространство, да го защитите и 
да повишите стойността му.

Детайли за обекта може да видите като кликнете на линка: http://bit.ly/2P8jLFV 
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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 


