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Топлоизолационни системи Carbon Edition
УСТОЙЧИВОСТ И ДИЗАЙН В ЕДНО
Неразрушима фасадна топлоизолация

www.caparol.bg



Caparol е световен лидер в 
топлоизолационните систе-
ми, отговарящи на най-ви-
соките стандарти, както по 
отношение на топлоизолa-
ционни свойства, така и по 
отношение на пожарозащита.

65 години Caparol разра-
ботва и усъвършенства 
топлоизолационните си сис-
теми, за да отговори на все 
по-високите изисквания. 

Фасадните топлоизолацио-
нни системи от серията Car-
bon Edition са с несравнима 
здравина и гарантират 
устойчивост на високи меха-
нични натоварвания. 

Сезонът на градушките ни 
напомня, че устойчивостта 
на механични удари е 
изключително важен 
критерии, за който да 
следим при избора на 
топлоизолационна система. 
Системите Carbon Edi-
tion показват значително 
по-добри показатели от 
изискванията на ETAG 
004, които са 10J за зоните 
с опасност на удари и 

механични натоварвания и 
3J за по-високите зони. 

Освен изпитание за устой-
чивост на градушка, където 
системата е  сертифицирана 
с най-висока степен HW 
5 (КЛАС 5, 27J), системата   
е преминала успешно и 
изпитания по стандарт DIN 
18032-3 (устойчивост на удар 
с топка).

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Устойчиви топлоизолационни системи
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Carbon Edition е серия 
топлоизолационни системи с 
изключителна здравина и
устойчивост, която ви 
гарантира дълъг живот на 
инвестицията!

Качествената топлоизолация
има важна роля за намаляване
на разходите за отопление и
пестенето на енергия.

Освен това с добра 
топлоизолация подобрявате 
микроклимата в помещението, 
предотвратявате появата 
на мухъл и защитава самата 
сграда.
Ако е монтирана правилно, 
ще си осигурите дългосрочен 
комфорт и защита, независимо
дали става въпрос за нова или
реконструкция на стара 
сграда.

Освен намалените разходи за 
отопление, вие защитавате 
и околната среда, като 
едновременно с това 

запазвате и цялостта на 
сградата. 

Вижте за какво трябва да 
следите при монтаж на 
една топлоизолационна 
система, за да е изпълнена 
по стандарт.
https://bit.ly/2X1rKbY

Топлоизолационните сис-
теми Carbon Edition са 
комбинации от продукти, 
съдържащи в основата си 
въглеродни влакна, чрез 
които  се постига клас HW 5 
устойчивост на механични 
удари (до 60J).
Това ви гарантира, че дори 
ударите от най-силната 
градушка няма да оставят 

никакви последствия върху 
фасадата. Специалната 
армировъчна смес, 
мазилката и боята са 
обогатени с карбонови 
нишки, което прави цялата 
система изключително 
здрава и устойчива.

Carbon FassadenPutz е 
мазилка подсилена с 
карбонови нишки. Има 
силен водоотблъскващ 
ефект и в същото време е 
с висока пропускливост на 
водни пари. 
Нано структурата намaля-
ва максимално замърсява-
нето, а фотокаталитичното  
действие предоставя на 
мазилката способността 
за самопочистване от 
органични замърсители.
https://bit.ly/3kDoXPT

Всички компоненти от Car-
bon System-ите може да 
видите тук:
http://bit.ly/2tEC52a 

Освен непостигната до 
сега устойчивост на удар, 

Устойчивост при 
градушка 

Диаметър на 
градушката /mm/

Маса 
/g/

Удар 
/J/

HW 1 10 0.5g 0.04

HW 2 20 3.6g 0.7

HW 3 30 12.3g 3.5

HW 4 40 29.2g 11.1

HW 5 50 56.9g 27.0
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карбоновите нишки гаранти-
рат дълготраен живот и 
устойчивост на термо-
динамични натоварвания 
(дори при тънкослойни 
покрития). 

Здравината на въглеродните 
влакна е около двадесет 
пъти по-висока от тази на 
титаниевите, което само по 
себе си води до висока якост 
на системата. 
Продуктите от серията Car-
bon Edition притежават 
всички оптимални качества, 
гарантиращи запазването на 
фасадата, здрава, красива и 
чиста.

С иновативните продукти 
и системи на Caparol ще 
защитите и повишите 
стойността на дома си, а за да 
предотвратите негативните 
следи оставени от капризите 
на времето е необходимо да 
изберете точната система.

EPS Dalmatina е огнеупорен 
експандиран полистирол за фасадни 
топлоизолационни системи, предназ-
начени за нови и за реконструкция на 
стари сгради.

Графитения EPS Dalmatina е
лек, лесен за монтаж, с много добри  
топлоизолационникачества и с клас 
на  горимост С. 

- Стабилност на размерите
- Устойчивост на стареене
- Дифузионна способност
- Безвредни. Без формалдехид
- Бързо и лесно нанасяне

Детайли за продукта ще намерите на 
линка:   http://bit.ly/38CyC2G
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Копринен ефект, Accento Spachtel Металически ефект, Metallocryl Exterior

Имитация на Дърво, Armareno 700 Декоративна техника Beton Effect

Травертин, Armareno 700 Декоративна техника Filgrano



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: ул. Луи Айер 79Б, 
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 


