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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

СИЛАТА НА ФАСАДИТЕ 
Armareno
Filigrano
Meldorfer



Как виждате света? И 
как изглеждат нашите 
сгради назад във времето? 
Повърхностите и цветовете 
на фасадите комуникират с 
външния свят и техният дизайн 
определя ефекта върху нас, 
хората. В нашите ръце е!

Снимките на старите фасади 
носят някакъв болезнен чар. 
Прогресивното разпадане 
обаче оскъпява ремонта и 
често води до разрушаване на 
конструкцията на сградата.

Мазилките се нанасят върху 
равни основи като зидария, 

бетон и др. В същото време те 
имат защитна функция срещу 
атмосферното влияние или 
механични натоварвания. 
Те могат да бъдат класифицирани 
и оценени по различни 
критерии. Следователно трябва 
ясно да се определи за всяка 
конкретна фасада кое финишно 
покритие ще е най-подходящо.

Освен техническите аспекти, 
финишите мазилки имат и чисто 
творческа функция. 
Завършващата мазилка 
придава характер на сградата. 
Не винаги трябва да е с влачена 
или драскана структура. 

Индивидуално подбраната 
декоративна мазилка, 
съобразена със сградата 
и заобикалящата я среда, 
повишава стойността на сграда.

Гамата от декоративни мазилки 
Caparol е голяма. И може да 
бъде много индивидуална. 
Параметри като зърнометрия, 
вид обработка, използване 
на инструменти, добавки или 
комбинацията с различни 
структури и ефекти създават 
пространство за вашите 
собствени дизайнерски идеи, 
които са специално съобразени 
с фасадата. 

СИЛАТА НА ФАСАДИТЕ 



Caparol Актуално

Всички декоративни техники са 
съвместими с топлоизолационните 
системи на CAPAROL.

СМЕСВАЙТЕ!
Съчетавайте различни материали върху 
фасадата. Възможни са комбинации на 
гипс, дърво, камък, тухлени изделия и 
много други материали. Външният вид на 
една фасада обикновено е фиксиран за 
по-дълъг период от време и следователно 
трябва да бъде внимателно обмислен.

Представяме ви няколко идеи, които могат 

да ви вдъхновят за промяна и на вашата 
фасада.
Първото ни предложение е декоративна 
техника, имитираща дърво!
Уникална визия, която може да се направи 
на цялата фасата или да акцентирате 
върху отделни елементи по фасадата. 

Лесна за поддръжка
Устойчива на неблагоприятни атмосферни 
усложия
Широка гама от цветове и комбинации

Вижте детайли за системата и начина на 
изпълнение https://bit.ly/3vCzemS 



Обект 2

ТРАВЕРТИН е друга декоративна 
техника, която предлага огромни 
възможности за структуриране и 
цветово оформление. 
С повече шупли или по-загладена 
визия, по натурални топли нюанси или 
по-студени в сивата гама, изобър е 
ваш. 
Системното решение включва грунд 
Putzgrund, Armareno 700 и велатурата 
Histolith Antik Lazur.
Детайли: https://bit.ly/3d8jzWi 

Armareno 700 е суха минерална смес с 

универсално приложение и огромни възможности, 
що се отнася до декоративни техники. Подходяща 
е за както за екстериор, така и за интериор. 

Трета визия, която напоследък става все 
по-желана е тухлената визия на фасадата. 
Вдъхновена от класиката, но изпълнена със 
съвременни продукти, които се отличават с 
редица предимства.
Декоративните тухлички Meldorfer са 
изключително леки (около 5kg/m2), не е 
необходима допълнителна констукция за монтажа,  
необходимо е единствено лепилно-шпакловъчна 
смес, с която се залепват и оформя фугата. 
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Обект 3

er могат да се използват за цялата фасада 
или като акцент в комбинация с друг вид 
мазилка или декоративна техника.

Лесно може да се съчетае с декоративната 
техника Filigrano. https://bit.ly/3dhKzT0 

Фина и графично структурираната 
повърхност на Filigrano създава триизмерен 
ефект. 
Това се дължи на изработката, при 
която издърпването на мистрия създава 
отличителни конструкции, далеч от всякаква 
машинна монотонност.

КРЕАТИВЕН ДИЗАЙН * ТРИИЗМЕРНА ВИЗИЯ

Фугиращата смес се предлага в бял и сив 
нюанс, които са подходящи за разичните 
дизайни на тухличките. 

Meldorfer са изработени от естествен 
материал, съставен от пясък, смлян 
камък, пълнители и свързващи вещества. 
Паропропускливи; по никакъв начин не 
спират обмена на водни пари от вътре 
навън и обратно 

Повече детайли за Meldorfer може да 
видите на линка: https://bit.ly/3RFv1bE 

Плоските облицовъчни тухлички Meldorf-

Имате огромен избор от възможности, ако 
искате да избягате от стандартните влачена 
и драскана мазилка. 

Финишният слой на фасадата е много 
важен елемент, на който трябва да 
обърнем внимание. Мазилките подобряват  
топлоизолационните свойства на сградата, 
като едновременно с това я предпазват 
от атмосферните влияния. Качествата на 
едно фасадно покритие, както и неговото 
дълготрайност се определят от два 
основни показателя – водопоглъщаемост и 
паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 
и W3/ показва какво количество вода ще попие 
финишния продукт при обливане с вода за 
определено време.

Другия важен показател епаропропускливостта 
V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на 
материла да пропуска пари, през определена 
площ за единица време. 

Качество, Надеждност, Ефективност, 
Устойчивост на UV лъчи, удар и огън. 

За безплатна консултация се свържете с 
търговските ни представители: 
https://bit.ly/2UL2ncj 



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: ул. Иван Кирков бл.61 
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 


