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Интериорни бои, които могат да се почистват и 
дезинфекцират

Допълнителни теми



Високият клас топлоизолационна система 
гарантира устойчива и красива фасада

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. 

Caparol работи интензивно от 
десетилетия и непрекъснато 
оптимизира своите 
топлоизолационни системи, за 
да отговори на нарастващите 
изисквания. С нашите 
топлоизолационни решения 
потребителите се възползват от 
надеждна изолация от мазето 
до тавана!



заздравяваща способност и 
с възможност за тониране. 
https://bit.ly/3dekAX9 

Разнообразието от фасадни 

мазилки, които Capa-
rol предлага е огромно. 
Силикатни, полимерни, 
силиконови и карбонови.
Всеки вид има своите 
предимства, като силно 
препоръчваме да се залагат 
силиконови и карбонови 
мазилки. 

Пълната гама фасадни 
мазилки може да разгледате: 
https://bit.ly/3hWxqvC

• ThermoSan NQG е 
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За топлоизолация с оптимални 
свойства препоръчваме 
следните компоненти:

• Лепило Capatect Kle-
ber 181  е суха минерална 
смес за залепване на 
топлоизолационни плочи. 
Водоустойчива, хидрофобна 
с висока пропускливост на 
водни пари.
https://bit.ly/2N5yjEY 

• EPS Dalmatina е 
огнеупорен експандиран 
полистирол за фасадни 
топлоизолационни системи, 
предназначени за нови и 
за реконструкция на стари 
сгради. 
Графитения EPS Dalmatina е 
лек, лесен за монтаж, с много 
добри топлоизолационни 
качества и с клас на горимост 
С. 
http://bit.ly/38CyC2G

• Carbon Spach-
tel е готова за нанасяне 
шпакловка, подсилена с 
въглеродни влакна, което 
гарантира устойчивост и 

здравина на покритието. 
https://bit.ly/37KVu35  

• Грунд Putzgrund e 
специална грунд-боя със 
заздравяващо действие, 
за полагане върху носещи 
минерални основи, преди 
нанасяне на финишен 
слой от дисперсионни, 
силиконови, силикатни, 
дисперсионно-силикатни, 
върху минерални екстериорни 
и интериорни повърхности 
и полимеризирани бои. 
Устойчив на атмосферните 
влияния, хидрофобиращ, 
добра покривност, висока 



Обект 

готова за употреба лека мазилка с 
хибридни свързващи вещества и 
технология нанокварцова решетка 
за чисти фасади по европейски 
стандарт EN 15824. 
Фасадната мазилка Capatect Ther-
moSan е с нано-кварцова решетка 
като не позволява образуване на 
мухъл и зацапване на повърхността; 
има нисък разход и висока 
пропускливост на водна пара.

• 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 намалява максимално 
замърсяването, а фотокаталитичното  
действие предоставя на мазилката 
способността за самопочистване от 
органични замърсители.
https://bit.ly/3kDoXPT 

За зоната на цокъла препоръчваме 
Buntsteinputz - мазилка от естествен 
пясък на базата на дисперсия от 
синтетични смоли. 
Може да се прилага на открито и 
закрито. Предлага се в различна 
едрина на камъчетата. 
https://bit.ly/3hNYkpT 
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Искате да промените цвета на фасадата или вътрешните стени на вашия дом или обект, но не може да 
си представите как биха изглеждали?

С приложението Caparol SPECTRUM_mobile, много лесно може да визуализирате избраните цветове, 
независимо дали става въпрос за интериор или екстериор. 

Приложението разполага с база данни от обекти, които може    
да използвате. Може да заложите и снимка на реален обект, която да 
промените цветово. 

Освен цветовете на стените, може да променяте цветовете на  
отделните елементи - первази, шкафове, рамки на прозорци,  
врати и др.
Цветовите комбинации зависят от въображението Ви.

В приложението са налични всички Caparol картели, над 4млн. 
нюанса.
Използвайте безплатно Spectrum директно на сайта на Caparol: 
http://bit.ly/2RYlnmy 
За въпроси може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: 
http://bit.ly/2uzdewM 

Визуализирайте с приложението SPECTRUM



Интериорни бои с клас 1 Устойчивост на 
мокро триене, съгл. EN13300
Caparol предлага висококачествени интериорни бои, които може да почиствате с 
различни видове препрарати!

Latex Hygiene

Супермиеща се дисперсио-
нна боя, с наситено бял цвят, 
перфектна за изпълнение 
на ефективна антимикробна 
защита в помещения с 
високи хигиенни стандарти  
и помещения, подложени на 
чести дезинфекции. 
Latex Hygiene е много 
устойчива на натоварване 
латексова боя.

• Водоразредима
• Клас 1 устойчивост на 
мокро триене
• Много добра дифузия

https://bit.ly/3kC2X8b

Amphibolin

Многофункционална, с 
намалени вредни емисии, 
без разтворители.
Силнопокривна, устойчива 
на издрасквания, запазваща 
текстурата интериорна боя, 
устойчива на почистване - 
клас 1 устойчивост на мокро 
триене. 

• Водоразредима
• Не пожълтява
• Устойчива на алкали
• Устойчива на водни 
дезинфектанти и препарати 
за домакинско почистване

https://bit.ly/2vPeBsa

PremiumClean

Висококачествена миеща 
се интериорна боя  за 
повърхности с високо 
натоварване.
PremiumClean е устойчива 
на дезинфектанти, което 
я прави изключително 
подходяща за площи 
с по-строги хигиенни 
изисквания. 

• Водоразредима
• Неподатлива на 
замърсяване
 • Почиства се отлично

https://bit.ly/3bO5ZBn

CapaSilan е интериорна боя 
на базата на силиконови 
смоли. Най-доброто решение 
за повърхности (стени и 
тавани) с неблагоприятно 

осветление. 

CapaSilan е матова, 
интериорна боя с 
минимизирано съдържание 
на летливи органични 
съединения, без активни 
разтворители, устойчива на 
триене с добра покривност. 

Боя от ново поколение, тъй 
като продуктът осигурява 
по-дълго отворено време за 
работа, с което позволява 

по-добро разнасяне и 
структуриране на покритието.
Това е с цел избягване 
на следи от валяк по 
обработваната повърхност, 
дори и върху стени с 
плъзгаща се светлина. 

Подходяща за реновиране 
и на акустични панели и 
мазилки.

https://bit.ly/3mwZkRA



 

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 


