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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

THE POWER OF SURFACE.

РЕНОВАЦИЯ И ЗАЩИТА НА СТАРИ 

СГРАДИ
Теми на броя:

Серия продукти и системи Histolith
EPS DALMATINA
Capatect ThermoSan NQG



Със сериията Histolith Capa-
rol предлага всички необходими 
материали, които осигуряват 
автентични покрития, както по 
отношение на самия материал, така 
и по отношение на цветовете. 
Броят на предлаганите от нас 
решения в тази насока става все по-
голям, тъй като продуктовата серия 
Histolith непрекъснато се развива. 
Важно е да запазим и да дадем 
възможност на идните поколения да 
се наслаждават на красивите сгради, 
въпреки изминалото време.

Пълната гама продукти може 

Театър гр. Видин

Гара Подуяне

Caparol дава нов 

живот на историческите 

сгради!



Caparol Актуално

да видите https://bit.
ly/3mZhYlG 

Възстановяването на 
старите сгради е задача, 
която поставя много 
предизвикателства, едно 
от които е да се запази 
автентичността, което 
означава, че трябва да 
се използват материали, 
използвани в момента 
на строежа на сградата. 
Caparol разполага със 
специалисти, специално 
обучени в областта на 
опазването на паметници и 
исторически сгради.

Лаборантите на Caparol 
изследват всяка конкретна 
сграда по отношение 
на соли и свързващи 
вещества  в покритията 
и преценяват кои са най-
подходящите продукти 

(системи). Използват се напълно 
екологични материали, които 
намаляват парниковия ефект и 
подобряват защитата на сградите 
от атмосферните условия /
вар, кварц, глини, кварцови 
свързващи агенти/. 
Компанията предлага пълна 
подкрепа преди и след фазата на 
изпълнение. 

Ако ви предстои реновиране на 
стара сграда или сграда паметник 
на културата, свържете се с 
търговските ни представители, 
за да посетят обекта и да ви 
консултират на място.

Всяка една сграда е строго 
специфична и системата за 
реновиране е индивидуална.

Координати: 
https://bit.ly/2UL2ncj 

сграда Пловдив

сграда Стара Загора



Обект 2
Повече от 60 години CAPAROL работи върху 
усъвършенстване и оптимизиране на всеки 
един от елемент от топлоизолационните си 
системи.

Патентования топлоизолационен материал  
DALMATINA  е изработен на основата на 
експандиран полистирен с графитени 
перли. Иновативен продукт с повишени 
изолационни свойства и подобрена реакция 
на огън клас (С) по европейска норма 13501.

* Пожароустойчивост C-s3,d0 съгл. 
   SR EN  13 501-1:2007
* Блок перли експандиран
   полистирол
* Стабилност на размерите
* Устойчивост на стареене
* Дифузионна способност
* Безвредни; Без формалдехид

По-висока ефективност на изплацията
Поради коефициента на топлопреминаване 
0,0329W/m2K, изолационните плочи Dalmatina 
предлагат по-висока топлинна ефективност 
в сравнение с белите полистиролни плочи.

Сигурен монтаж
Термична стабилност! Дори при по-високи 
температури EPS Dalmatina се съхраняват 

без проблем и да се полагат без да се 
деформират! 
Ниското тегло и стабилните размери на 
плочите прави монтажа им много лесен.

Топ Качество
Негоримите плосчи защитават фасадата 
и създават здравословен микроклимат в 
самите помещения.

Детайлна информация за продукта:
http://bit.ly/38CyC2G 
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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 


