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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

THE POWER OF SURFACE.

УСТОЙЧИВИ ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ - 
ПРОДУКТОВА ГАМА



ДЕКОРАТИВНИТЕ ФАСАДНИ ЕЛЕ-
МЕНТИ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА КРАСИВА И 
УСТОЙЧИВА ФАСАДА.

Финишните  покрития служат не само 

за постигане на впечатляваща визия, 

те трябва да осигурят гарантираната и 

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.

Качествата на едно фасадно покритие, 

както и неговата дълготрайност се 

определят от два основни показателя – 

водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициентът на водопоглъщаемост  W /

W1, W2 и W3/ показва какво количество 

вода ще попие финишният продукт при 

обливане с вода за определено време. 

Колкото повече вода попива, толкова по-

бързо ще се разруши мазилката и срокът 

на експлоатация намалява.

При клас W1 количеството вода е >0,5 

kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 

0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5.  

Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри 

показатели.

Другия важен показател е 
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паропропускливостта V, [g/( m²d)].

Той показва свойството на материла да 

пропуска пари, през определена площ за 

единица време. Колкото по-висок е този 

показател, толкова  по-добър е продуктът:

V1  >150 (висок) , a V3 ≤15 (нисък).

Като се има предвид тази информация, 

лесно можем да направим заключението, че 

мазилките от най-висок клас са онези, които 

имат V1 и W3 като показатели.  

Caparol предлага висококачествени 

фасадни мазилки (силиконови, силикатни, 

карбонови), които се отличават с много добри 

показатели. Силиконовите мазилки Caparol 

са с точна рецептура и с високо съдържание 

на силиконова смола.  

ThermoSan, Silicon Fassadenputz и 

Silacril Fassadenputz се отличават с висока 

пропускливост на водни пари, много висока 

устойчивост на UV лъчи, което гарантира 

фасадата Ви да не избелява, устойчиви са 

и на други агресивни атмосферни влияния, 

като градушка например.

Освен истински силиконови мазилики, 

Caparol предлага и карбоновите мазилки, 

които ще запазят фасадата Ви здрава и 

след много силна градушка или друг вид 

механичен удар. 

Една фасадна система е изложена на 

различни механични натоварвания като 

удар, надраскване и други. ETAG 004 поставя 

минимални изисквания на устойчивост на 

удар от 3 и 10 J. 

Със системите от Carbon Edition може да 

се постигне устойчивост от 10 до 60 J, като 

запазват своята цялост дори при удари от 

топки и градушка  https://bit.ly/40k4WCB 

Мазилките са подсилени с карбонови нишки 

и се предлагат в две структури – драскана и 

влачена. Фотокаталитичното действие на 

Carbon Fassadenputz и CarboPor придават 

способността за самопочистване и защита 

на мазилката против замърсяването й с 

микроорганизми (мухъл).

Мазилките предлагани от Caparol гарантират 

здрава и чиста фасада десетилетия 

напред. Освен, че предпазват сградата от 

атмосферните влияния и я правят красива, 

мазилките подобряват  и топлоизолационните 

й свойства, което от своя страна създава 

здравословен микроклимат у дома.

Свържете се с търговските ни представители 

за безплатна консултация и допълнителни 

технически детайли: http://bit.ly/2Tun5yr 

 

Детайли Фасадни продукти: 
https://bit.ly/ToploizolaciaCaparol



Capatect SockelFlex е органична смес, която 
се използва за хидроизолационно покритие в 
зоната на цокъла/ в зоната на контакт със земята 
и за уплътняване под прозоречни первази. 

Плюсът при нея е, че позволява боядисване и 
по този начин ще избегнете визуалната разлика 
в цвета на основната мазилка и цокълната част.
SockelFlex позволява основната мазилка да се 
смъкне на 10cm от зоната на контакт със земята. 
Детайли: https://bit.ly/3zcLjj0 

BossenGewebe  е армираща мрежа за изгражда-
не на канали в мазилката. 
С нея без проблем може да създавате декоратив-
ни елементи във фасадата и да отделяте цветово 
мазилките, ако сте решили да използвате два 
цвята. 
• Висока якост на опън;
• Без пластификатори; 
• Устойчиви на алкали; 
• Предлага се в различни размери и с 
възможност за избор на улея - плосък или 
остър.
За консултация се свържете с търговските ни 
представители: http://bit.ly/2Tun5yr 
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Разгледайте 
новия ни 
продуктов 
каталог
Новият ни Продуктов каталог може да 

разгледате като кликнете на линка или 

да посетите шоурум CAPAROL, където ще 

получите печатно издание. 

ЛИНК: https://bit.ly/42mXNTD

Ако имате въпроси не се колебайте да се 

свържете с нас: www.caparol.bg 

Ако на 25.03.2023 се намирате в района на град Казанлък ви каним да посетите Панаира 
на Майстора, организирано от верига Masterhaus.

Ние от Caparol ще сме част от събитието. Ще ви презентираме тънкостите при нана-
сяне на декоративните ни техники и ще ви запознаем с подводните камъни при 
нанасянето на интериорни бои.

Началото е 10:00 ч.; Магазин Masterhaus, гр. Казанлък.
Намерете щанда на Caparol. 
Очакваме ви!



 

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: + 359 885 611 777 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 887 803 145

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 


