
Capatect Minera-Line

Система Minera-Line:

Монтирайте топлоизолационната система Minera-Line:

Намалява нивото на шума в дома

Не запалима 

Inovativ de la 1895

Допълнителна информация за топлоизолационната система на www.caparol.bg

Минерална топлоизолационна система           

Как да подобрите микроклимата у дома?     

- увелавате стойността на сградата

- устойчива на атмосферни влияния

- създайте топлинен комфорт у дома

- икономия на разходи за отопление    

Екологична система 

Осигурява висока топлоизолация у дома

Висока паропропускливост

Минерална базалтова вата



Пожарозащита.
Знаете ли, че базалтовата вълна е направена от разто-
пена вулканична скала при 1500 oC? 
Скалните влакна се обработват и обработват и се обра-
зуват твърди изолационни плочи. Плочите от базалтова 
вълна са незапалими, което ги прави с реакция на 
горимост клас А.

Екологичност.
Компонентите на системата Minera-Line са изцяло мине-
рални продукти. Това означава, че не вреди на здравето, 
околната среда и осигурява естествена защита срещу му-
хъл и гъбички.

Дифузия.
Когато фасадата на къщата се намокри по време на дъжд, 
времето за изсъхване е от съществено значение. 
Изключителната дифузия на системата позволява на сте-
ната да диша, като напълно елиминира водната пара. 
Сухата фасада е издръжлива и издръжлива.

Висока топлоизолация.
Благодарение на коефициент на топлопреминаване на 
базалтовите плочи е 0,036 W / mK. Топлинният комфорт 
в дома е гарантиран както в студените дни, така и през 
лятото.

Шумоизолация.
Всяко семейство трябва да се възползва от спокойствие-
то и тишината на дома. Всички искаме жилище, в което да 
се насладим на тишината. 
Minera-Line намалява нивото на външния шум до минимум.

Предимствата на системата Capatect Minera-Line

• Аксесоари:
• Лепило:
• Изолационни плочи:
• Закрепване:

• Армировка:

• Грунд:
• Мазилка

Capatect Sockelschiene, Montage-Set

Capatect Kleber 181

Вата Caparol

Ejot STRU 2G + VT 2G 

Ejot STR U 2G + STR Tool

Capatect Klebespachtel 186M

Capatect Glasgewebe Standard

Caparol Putzgrund

Silikat Fassadenputz K / R

Компоненти Minera-Line:

MINERA-LINE е топлоизолационна система, която използва за изолационен материал твърди плочи от базалтова вата. 
В допълнение към високоефективната топлоизолация, Minera-Line предлага и звукоизолация, естествена защита сре-
щу гъбички и плесени, пожароустойчивост клас А (незапалим). Отговаря на най-строгите изисквания.

Допълнителна информация може да намерите на www.caparol.bg


