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Добре защитени и устойчиви
винаги чисти фасади с CAPAROL

UniversalLasurGeo с голямо отличие!
на фокус

на фокус
Декоративни техники Caparol



Caparol Clean Concept® гарантира 
дълготрайна чистота и блясък!
 
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.

Колко дълго сградата ще запази 
избрания от Вас цвят в истинския 
му блясък, без да избледнява 
или да потъмнява в резултат на 
замърсяване? 
Дали ще се наложи обновяване 
след  5, 10, 15 или 20 години?
Отговорът е един от основните 
приоритети в проучванията на 
специалистите от Caparol. 
Микроорганизмите се закрепят по 

повърхностите на сградите, като 
образуват сиви и зелени воали, 
които не създават опасност 
за конструкцията на сградата. 
Влиянието им е изцяло визуално, 
като фасадата изглежда зацапана 
и избеляла.

Фасадни мазилки и бои със 
специален филтър, съдържащи 
биоциди, са доказано решение 

Добре защитени и устойчиви
винаги чисти и свежи фасади с Caparol Clean Concept 



срещу микробната зараза. Тези 
продукти запазват цвета на 
фасадата дълги години чист 
и свеж, като едновременно с 
това не позволяват развитието 
микроорганизмите. 
Все повече частни строители и 
големи инвеститори изискват 
продуктите, които използват 
да не вредят на околната среда 
и едновременно с това да са 
устойчиви и с гарантирано 
качество. 

От много години изледователския 
екип на Caparol се занимава 
с изследване и проучване на 
замърсяването на фасадите и по-
специално със замърсяването от 
водорасли и гъбични организми. 
В резултат на това е създадена 
техноогията NQG. 
Технология гарантираща 
устойчивост и щадяща околната 
среда – без биоциди.  Всички 
продукти от серията са маркирани 
с печат NQG. Те инхибират 
растежа на микроорганизмите, 
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без да ограничава изискванията 
за устойчивост на продуктите.
 
Нанотехнология NQG е специална 
композиция от пигментни 
съставки и пълнители, която 
позволява на покритието да 
изгради решетка от миниатюрни 
пори на повърхностния 
слой, в резултат на което 
разпространените в околната 
среда замърсители (органични 
и неорганични частици) не са в 
състояние да се „захванат” за 
основата и да се развиват.  

Тази технология позволя на 
дъжда и вятъра да отмиват всички 
нечистотии от фасадата. 

Специалната повърхностна 
структура кара влагата да 
се разпределя по-добре  
по повърхността, което е 
предпоставка за по-бързото 
изпарение на водата. Резултатът: 
гъбичките и мухъла нямат шанс за 
развитие.  

Продуктите с NQG и CCC печати 
гарантират устойчивост и 
дълготрайна защита на вашата 
фасада. 
www.caparol.bg 



UniversalLasurGeo с голямо отличие!

DAW спечели наградата на 
Германския съвет за устойчиво 
строителство (DGNB).
Лазурните лакове и покритията за 
дърво бяха отличение в категория 
„Иновации“.

С разработването на новите 
лазурни лакове и покрития за 
дърво, DAW показа посоката на 
развитие, която ще следва при 
производството на продуктите. 
Нарастващия недостиг на ресурси 
изисква използването на устойчиви 
и възобновяеми суровини.  

UniversalLasurGeo е първият 
лазурен лак на Caparol, който 
използва свързващо вещество на 
основата на масло от камелина. 
Отглеждането на камелина е 
изключително устойчиво, укрепва 
биологичното разнообразие и 
предлага осезаеми ползи за нашата 
екосистема. 
Камелина се отглежда на вече 
почистени полета от грах. 
Смесеното отглеждане не изисква 

допълнителна обработваема земя, 
а земеделските производители 
постигат по-високи доходи. 

Специален екологичен бонус: 
потиска се развъждането на  
плевелите, комбинираното 
отглеждане дава възможност да 
се освободи от употребата на 
пестициди, доколкото е възможно. 
UniversalLasurGeo е разредим във 
вода и с много добра устойчивост 
на UV лъчи.

Все повече дървен материал 
се използва в съвременното 
строителство. Иновативните 
лакове на Caparol, не вредят както 
на здравето на човека, така  и на 
природата. Без вредни емисии и 
разтворители.

Към продуктовата гама CapaGeo 
спада и интериорната боя Planta-
Geo. 
Иновативна интериорна боя, 
при която се използва картофено 



Предимства на Indeko plus
• http://bit.ly/31I9WSP 
• Постига изключително гладка повърхност
• Плътност на цвета, дори при една ръка
•E.L.F. Plus формула с патентована технология 
за свързващо средство. Минимизирани 
емисии, без консерванти и разтворители 
• TÜV Nord сертификат, който доказва, 
че продукта е подходящ за алергични и 
чувствителни хора 
• IndekoGeo: нова разработка на Caparol, 
за чието производство се използват изцяло 
възобновяеми ресурси

нишесте вместо суров нефт - 
устойчива концепция, която има 
много добър отзвук от крайните 
потребители и бизнеса. 

При интериорната боя Planta-
Geo, която бе представена през 
пролетта на 2019 г., използваното 
синтетично свързващо вещество 
е пропорционално заменено 
от модифицирано картофено 
нишесте. този иновативен скок, 
разработен от Caparol, е уникален 
на немския пазар.
С висока покривност на цвета, 
твърда матова повърхност, 
без разтворители и емисии, 
иновативната интериорна 
боя е идеална за нови и стари 
покрития. 
Повече за лазурните покрития и 
лакове за дърво може да видите 
тук: www.caparol.bg

Caparol е най-големият 
производител на строителни 
бои в Германия, който предлага 
широка гама от вътрешни 
бои, грундове и мазилки без 
консерванти. 

Пълната липса на консерванти не 
само намалява замърсяването 
в помещението, но и са 
изключително подходящи за 
чувствителни хора с алергии.  
Преди повече от 30 години Capa-
rol, разработва E.L.F. Plus серията, 
която е без съдържание на 
консерванти и разтворители.
Сега стигаме и по-далеч със 
серията Capageo, използваща 
възобновяеми суровини за 
производство. 

Очаквайте скоро серията Capa-
Geo и на българския пазар.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В КАЧЕСТВЕНИ И УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ!

Caparol Актуално



Beton Optik

Визия на дърво

Beton Optik

Глаголица

Един продукт, много възможности!
http://bit.ly/2W1Hk5P 



Traverin

Rost Effekt

Travertin

Глаголица

Един продукт, много възможности!



 

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 


