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Уважаеми колеги 

Изпълнението на крайния срок за даден проект е първият приоритет на всички заинтересовани 

страни. Проблеми възникват, когато неблагоприятните климатични условия причиняват 

прекъсване или спиране на работата и отлагане на времето за завършване.  

В тези случаи неспазването на условията за полагането на продуктите не е решение. 

Тъй като техническият лист забранява полагането на стандартни продукти под + 5°C, Caparol пуска гама 

продукти, които подходящи за работа през студения сезон - WINTER QUALITÄT - като по този начин 

предлага възможност за изпълнение на сроковете за завършване. 

                          

Caparol Putzgrund WQ  
Silicon Fassadenputz WQ 

 

Caparol Kleber 181 WQ  
Klebespachtel 186M WQ  

 

 Температурен диапазон на полагане: 
между 0°C и +15°C 

 Температурен диапазон на полагане: 
между -7°C и +5°C; 

 Благодарение на специалните 
добавки, прибл. 6-8 часа след нана-
сянето ще се образува тънък водо-
устойчив филм; 

 Продуктите да не се използват върху 
замръзнали основи; 

 Времето за обработка се намалява в 
сравнение със стандартните продукти; 

 Съхненето се осъществява чрез 
изпаряване на водата, така че 
високата влажност и ниската 
температура значително ще удължат 
времето;  

 По време на почивките покрийте 
контейнерите, за да избегнете 
образуването на филм; 

 Не съхранявайте при отрицателни 
температури; 

 Дюбелирането се извършва най-малко 3 
дни след залепването; 

 Продуктите Winter Qualität не са 
съвместими и не могат да бъдат 
смесвани със стандартни продукти; 

 Не се прилага при екстремни условия на 
вятър и влажност (≥ 90%); 

 Не се препоръчва полагането на грунд и 
декоративна мазилка по-скоро от 7-10 
дни след нанасяне на армировъчния 
слой. 

 Оформеният филм води до 
намаляване на дифузията, така че 
изпаряването на влагата  в 
дълбочина ще се забави. По този 
начин е абсолютно нормално 
мазилката да бъде мека в дълбочина, 
под въздействието на образуването 
на влага за дълъг период от време; 

 Не се прилага при екстремни условия 
на вятър и влажност (≥ 90%); 

 Не се препоръчва полагането на 
грунд и декоративна мазилка по-
скоро от 7-10 дни след нанасяне на 
армировъчния слой. 
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Важно: Имайте предвид, че тези продукти за студения сезон са проектирани да осигуряват в 

най-кратки срокове устойчива на атмосферни влияния крайна повърхност, т.е. най-горния слой. 

В този случай, изискването за пълно и изсъхване в дълбочина в най-кратки срокове няма да бъде 

изпълнено.  

Функция Продукт Код 
Опаковка, 

кг 
Цена, 

лв./бр. 

Лепило  Caparol Kleber 181 Winter Qualität  900769 25  

Шпакловка Caparol Klebespachtel 186M Winter Qualität  900783  25  

Грунд Caparol Putzgrund Winter Qualität  900784 25  

Мазилка Silicon Fassadenputz K15 Winter Qualität  900785  25  

Мазилка Silicon Fassadenputz K20 Winter Qualität  900786  25  

Мазилка Silicon Fassadenputz R20 Winter Qualität  900787  25  

 


