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Важно е да ремонтирате пукнатините 
по фасадата!

Sylitol Bio-Innenfarbe, подходяща за хора с алергии
Ваканционно селище край Иракли

Допълнителни теми



Образували са се пукнатини по фасадата? 

Важно е да знаете, че 
пукнатините, независимо от 
това дали са микропукнатини 
или по-големи, увеличават 
риска от разрушаване на целия 
напукан участък. Микро се 
водят пукнатините с ширина не 
повече от 0,2 mm.

Задължително трябва да 
ремонтирате повърхността, за 

да предотвратите пълното 
компрометиране на мазилката 
и по-нататъшна ерозия по 
бетона. 
Пукнатините се образуват 
когато:
• Мазилката или бетонът 
намаляват обема си по 
време на основния процес на 
сушене; при „принудително“ 
изсушаване на прясно 

нанесената мазилка (напр. 
с калорифери, с помощта на 
силното слънце).

• Не се вземе предвид основата 
и се положи неподходяща 
мазилка. Например варова 
основа и силиконова мазилка. 
Важно е основата да се 
грундира с правилния продукт, 
за да може да се уеднакви и 
заздрави основата. По този 
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начин си гарантирате добра 
адхезия на мазилката към 
основата. 
Честата практика при ремонт 
на фасади с микропукнатини 
е повърхността да се 
шпаклова и подсили с мрежа.  
Този метод за решаване на 
проблема обаче не винаги 
е оптимален. Подготовка е 
изключително трудоемка, 
за да се уеднакви цялата 
повърхност и да не се удебели 
финишния слой. 

Последователността на 
дейностите е следната: 
цялата фасада се почиства, 
пукнатините се разширяват, 
нанася се грунд, шпаклова се 
и се подсилва с мрежа, след 
което отново се грундира 
и боядисва. Този начин на 
поправка отнема прекалено 
много време, тъй като след 
всяка стъпка е нужно да се 
изчаква за изсъхване на 
обработваната повърхност!

По-лесният и ефективен 
начин за възстановяване 
на стени с пукнатини е като  
използвате една от двете 
специалната системи на Cap-
arol: Fibrosil + Permasilan 
NQG или Cap-elast.
 
Fibrosil + Permasilan NQG  
е система за ремонт, при 
която се изисква само 
предварително почистване 
на повърхността от 
замърсявания и отделящи 
се фрагменти. Тя може 
да се полага и върху 
топлоизолационни системи. 

• Fibrosil е пастообразен 
материал за покритие на 
пукнатини.

https://bit.ly/2IJQ0LA   

Предназначен е за повърхности  
покрити с носещи мазилки и 
стари боядисани повърхности с 
дисперсионни бои. 
Високата пълността на FibroSil 
позволява да се запълнят 
малки повърхностни пукнати-
ни, а еластичността - да ги 
„залепи“ много здраво, така че 
дори при значителни темпера-
турни промени през деня да не 
позволи повторното им отваря-
не.

• Permasilan NQG 
https://bit.ly/2UwaZ71 е 
еластична фасадна боя на 
базата на силиконова смола. 
Подходяща за напукани 
мазилки, с много добра 
дифузия, устойчивост на замър-
сяване и UV лъчи. 

Комбинацията от Caparol 
Fibrosil + Permasilan NQG 
има и друго предимство. 
Позволява ремонтирането 
на пукнатини до 0,5mm.
Това позволява по-широк 
диапазон от повърхностти, 
които могат да бъдат 
ремонтирани с лекота.

Втората система е Cap-
east https://bit.ly/3nETsWU 
В и с о к о к а ч е с т в е н а 
пластмасово-еластична 
покривна система, пред-
назначена за саниране на 
фасадни мазилки и напу-
кани бетонни повърхности.

За по-детайлна консулта-
ция се свържете с техни-
ческите представители на 
Caparol
http://bit.ly/2Tun5yr 



Обект 1

Sylitol Bio-Innenfarbe
Висококачествена силикатна интериорна боя, подходяща 
за  алергични хора

Страдате от алергии и затова Ви 
е необходима боя без вредни 
изпарения и миризми?

Днес е възможно да намерите 
продукт (боя или декоративна 
мазилка), който да комбинира 
желания от Вас цвят,  да 
има добри технически 
характеристики и екологична 
устойчивост. 
Sylitol Bio-InnenFarbe 
http://bit.ly/2GwSQyQ е 
интериорна боя подходяща за 
чувствителни хора и такива с 
алергии. 
• Без консерванти
• Без разтворители
• Без омекотители
• Притежава сертификат 
„Предназначен за алергични 
лица”, съгласно сертификата за 
проверка, издаден от RW TÜV 
Essen
• Водоразредима

• Екологична
• Лесна за нанасяне
• Висок дифузионен
капацитет Sd H2O < 0,02m,  
съгласно DIN EN 1062

Sylitol Bio-InnenFarbe прите-
жава E.L.F печат, което 
означава, че е продукт с ниски 
емисии, без разтворители и 
пластификатори.

ЛОС означава Летливи 
Органични Съединения.
От 2004 г. съществува 
директива, която регулира 
съдържанието на потенциално 
вредните летливи вещества, 
присъстващи в продуктите за 
интериорното оформление. 
Тази директива предвижда в 
химическата им формула да 
не присъстват повече от 30 
g/l съдържание на летливи 

органични вещества. 
Индексът  на ЛОС на Silitol 
Bio-InnenFarbe е по-нисък от 
1 g/l,  т.е. 30 пъти по-нисък от 
предвидения в европейското 
законодателство.

Купуването на „екологични“ 
продукти е съзнателен избор, 
който става все по-широко 
разпространен, мотивирайки 
се от вниманието към нашето 
здраве.
Екологичната боя не съдържа 
вредни вещества, консерванти 
и други елементи, които се 
отразяват негативно на здраве 
на човека. 

Продуктът може да бъде 
намерен в шоурум Caparol.  

https://bit.ly/3pDYzIs 
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Ваканционно селище край Иракли
Caparol предлага серия висококачествени продукти, с които да защитите 
и запазите перфектния вид на фасадата!  

Представяме ви ваканционно селище край 
Иракли, изпълнено с карбонова фасадна 
мазилка Carbon Fassadenputz.

Финишните  покрития служат не само 
за постигане на впечатляваща визия, 
те трябва да осигурят гарантираната, 
дълготрайна защита от вредните влияния 
на атмосферните условия и околната среда 
за Вашата фасада. 
В този смисъл, най-съществените 
характеристики на качественото 
екстериорно покритие са: строително-
физичните му свойства, високата 
устойчивост на замърсяване, както и 
способността на материала да запази 
цвета и блясъка на една сграда възможно 
най-дълго. 
Разбира се, много сложна задача е 
цветовото оформление, което изисква 
изключителен професионализъм и 
усещане за стил.

Карбоновата мазилка е устойчива на 
агресивните атмосферния влияния, които 
са типични за Черноморието и не само.
https://bit.ly/3kDoXPT

• Готова за нанасяне
• Леснa обработка
• Пропусклива на 
водни пари
• Устойчивост на UV 
лъчи
• Създава защитен 
филм против 
плесени, гъби и мухъл
• Безвредна за околната среда
• Подсилена с карбонови нишки, което я 
прави изключително здрава

Carbon Fassadenputz може да се тонира 
в пълната палитра цветове Caparol. На 
конкретния обект мазилката е тонирана в 
цвят Marill 15.



 

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 


