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На Фокус

На Фокус

Реставрация на театъра в гр. Видин

Месец на worshop-ите с CAPAROL

На Фокус

Декоративни техники Di Perla и Art Nobile



Община Видин осигурява 
средства за реставрацията на 
сградата на Драматичен театър 
„Баба Вида“.
Реставрацията е както на 
интериорните пространства, така 
и на екстериора (реставрация и 
консервират външните мазилки и 
елементи по фасадата - балюстри, 
капители, пиластри, корнизи, 

холкери и фронтови, както и по 
балконите).
Театъра се намира на 20-ина метра 
от дунавския бряг, на входа на 
Крайдунавския парк. Проекта е 
на италиански архитекти, които 
искали да направят мини версия 
на миланската скала. Строежът е 
завършен през 1898 г., а от 1975 
г. е със статут на архитектурно-

строителна ценност от „местно 
значение”.

За реставрацията на фасадата на 
120 годишния театър „Баба Вида“, 
главния изпълнител Хидростой АД, 
се спря на серията Caparol Histo-
lith    http://bit.ly/2YrJ6fK  – системи 
за реставриране на стари сгради и 
паметници на културата.

Реставрацията на Видинския театър с CAPAROL

Театър “Баба Вида”



С помощта на Sylitol-Finish се 
получава покритие устойчиво 
на неблагоприятни условия, с 
висока устойчивост на цвета и 
паропропускливост.

Sylitol-Finish http://bit.ly/2KM0r-
wC  се препоръчва за боядисване 
на: небоядисани минерални 
мазилки, добре свързани и 
без ефлоресценции естествени 
камъни, неизмазан зидове от 
варовик и за  ремонт на стари 
носещи бои и мазилки на базата 
на силикати.

Цветовете са изцяло с неорганични 
пигменти, което гарантира 
стабилен цвят години напред. 

като адхезионен мост върху зида
• Histolith® Trass-Porengrund-
putz:  основна/акумулираща сол 
мазилка, изравнителна мазилка 
при силно неравен зид
• Histolith® Trass-Sanierputz:  
санираща мазилка за изготвяне на 
сухи повърхности
• Histolith® Feinputz:  
шпакловка за заглаждане и 
изготвяне на повърхности за фино 
заглаждане 

Устойчивостта на цветовете е 
гарантирана от силикатната 
фасадна боя Caparol  Silitol Fin-
ish. Готова за нанасяне силикатна 
боя на базата на калиево-водно 
стъкло с органични стабилизатори. 

Histolith® Trass-Sanierputzsys-
tem  http://bit.ly/2zfRc0Y е 
предназначенa за полагане 
върху мазилки на зидове със 
съдържание на соли; подходяща  за 
интериор и екстериор. Наличието 
на много пори благоприятства 
акумулиране на вредните за 
конструкцията соли. По този 
начин се получават  повърхности 
без солни ефлоресценции по 
мокрите зидове, когато климатът 
позволява съхнене. 

Системата включва следните 
компоненти:
• Histolith® Trass-Vorspritz-
putz:   подготвителна мазилка 

Caparol разработва серията си 
за реставрации Histolith повече 
от десетилетия. На Европейския 
панаир през 2010 г., Caparol е 
награден със златен медал за 
реставрация и обновяване на 
исторически сгради. 

Преди да започне 
реставрацията на всяка една 
сграда се взима материал от 
съществуващата мазилка и се 
изследва съдържанието на 
соли в лаборатория. 
На база протолкола от 

изследването и климатичните 
условия на мястото, в което 
се намира сградата се прави 
препоръка за подходяща Histo-
lith серия. 

• бързо и лесно полагане
• не е необходимо дълго 
да се чака при полагането на 
материал между слоевете
• използват се по-малко 
продукти, които могат да се 
полагат както машинно така и 
ръчно
• при по-малки дебелини 

е възможно да се полага 1 слой
Системата е одобрена от немски 
научно-техническия съюз за 
опазване на сгради и паметници 
на културата  и е сертифицирана  
с WTA сертификат. 

Изграждане, проектиране, 
обновление, предпазване или 
саниране – Caparol предлага 
точния продукт за всеки проект 
и всяка нужда. 

Брошурата може да разгледате 
тук: http://bit.ly/31qzmEw

Пълна продуктова гама: http://bit.ly/313i4NI 



Workshop: Епоксидни подове от серията DISBON

CAPAROL България Ви кани да 
вземете участие в двудневен Work 
shop на тема „Епоксидни системи 
DISBON“.

На 27ми и 28ми август, лекторите 
ще Ви дадат насоки за техниките на 
приложение и възможностите на 
системите.

Програма:
Ден 1: 27.08 Вторник
Теоретично представяне на най-
масовите подови системи DISBON

Ден 2: 28.08 Сряда
Практическа демонстрация - 
тънкости и съвети за полагане

Workshop-a ще се проведе в шоурум 

СЕДМИЦА НА ОБУЧЕНИЯТА С CAPAROL

CAPAROL. 
Адрес: ж.к. „Манастирски ливади-
изток“, бл. 19, вх. “Б
Google maps:  goo.gl/maps/g7BVYt-
mmxEz

Не пропускайте възможността 
да научите последните новости в 

областта и спецификите на 
системите DISBON. 

Потвърдете участие  на e-mail: 
marketing@caparol.bg или на 
търговските представители.

Ще Ви очакваме!



На 29 август ще се проведе  
Work shop на тема 
„Системи за реставрации 
CAPAROL HISTOLITH“.

Лекторите ще Ви дадат 
насоки за техниките 
на приложение и 
възможностите на 
системата.

Workshop-a ще се проведе в 
шоурум CAPAROL. 
Адрес: ж.к. „Манастирски 
ливади-изток“, бл. 19, вх. "Б
Google maps:  goo.gl/maps/
g7BVYtmmxEz

Не пропускайте 
възможността да научите 
последните новости! 

Потвърдете участие на 
e-mail: marketing@capa-
rol.bg или на търговските 
представители.

Ще Ви очакваме!

Workshop: „Системи за реставрации CAPAROL HISTOLITH“.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел: 0895 620 021 или да 
изпратите запитване в контактната ни форма http://bit.ly/2IHvAiC 



Нанасяне:
- грундирате повърхността с Tiefgrund
- нанасяте DI PERLA, разтворен с 20% вода. 
Използвайте валяк за първия слой.
- нанасяте DI PERLA с кръгови движения 
във формата на 8, до пълното покритие на 
повърхността. Неразредена. 
Използвайте маламашка*.

StuccoDecor DI PERLA

Декоративна мазилка за изграждане на 
интериорни покрития. Уникална визия, в 
зависимост от начина на полагане. 
Оттенъци: перлено сребрист и перлено 
златист. 
Тониране: в 85 цвята



НЕ ВИ Е НУЖЕН МАЙСТОР, МОЖЕТЕ И САМИ!

Нанасяне:
-   грундирате повърхността с Tiefgrund
- нанасяте Art Nobile с хиксообразни 
движения, до пълното покриване на 
повърхността. 
-  използвайте четка. 

ART NOBILE

Ефектна интериорна дисперсионна боя, 
с ефектни метални пигменти и добавка 
кварцов пясък. 
За интериорни помещения. Изключително 
устойчива на триене и почистване. 

Тониране: в 80 цвята



 

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 


