Εξωτερική Θερμομόνωση Caparol | Επισκόπηση συστημάτων Capatect

Το κατάλληλο σύστημα Capatect
για κάθε απαίτηση θερμομόνωσης
Ανάλογα με τη χρήση, το σχεδιασμό και την αισθητική του κάθε έργου θερμομόνωσης, οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις διαφοροποιούνται.
Στα περισσότερα έργα αρκεί η επιλογή να γίνει μεταξύ των 3 βασικών συστημάτων Capatect PRO. Τα συστήματα
Capatect Pro συνδυάζουν την άριστη ποιότητα των υλικών Caparol με τις απαιτήσεις για μακροχρόνια όμορφες,
καθαρές και χωρίς προβλήματα προσόψεις. Τα συστήματα Capatect PRO χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή σε
ρηγματώσεις, ακαυστότητα και ανθεκτικότητα.

Capatect PRO
Περιγραφή

PRO

PRO Organic

PRO EXTRA

Ειδικά χαρακτηριστικά
Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα
Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας

ανόργανη

οργανική

ανόργανη

ανόργανο/οργανικό

οργανικό

ανόργανο

EPS

EPS

MW

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

πετροβάμβακας

δύσκολα αναφλέξιμο

δύσκολα αναφλέξιμο

Άκαυστο

0.036/0.034/0.030

0.036/0.034/0.030

0.040/0.035

Θερμομόνωση
Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

/

/

/

/

Ιδιότητες
Αντοχή σε ρηγματώσεις (θερμοκρασία /υγρασία)
Μηχανική αντοχή (κρούσεις, χαλάζι κλπ.)
Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός αντοχή σε
μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

Αντοχή απόχρωσης (ξεθώριασμα, παλαίωση)
Τελική εμφάνιση - φινίρισμα
Επιχρίσματα και βαφές
Υφή K ή R
Λεία υφή
Ανάγλυφο λεπτόκοκκο φινίρισμα
Έντονες, δυνατές αποχρώσεις
Ελάχιστη φωτεινότητα (HBW)
Τεχνοτροπία CapaGold/ CapaSilver

20

Τεχνοτροπίες και εφέ
Τεχνική Accento

Λείο φινίρισμα, δημιουργία τεχνοτροπιών με σπάτουλα

Τεχνική Autentico

Κλασσική αισθητική, λείο εμφανές μπετό

Τεχνική Filigrano

Ιδιαίτερες επιφάνειες με ανάγλυφη εμφάνιση

Τεχνική Rustico

Μοναδικές τεχνοτροπίες με ανάγλυφο αποτέλεσμα

Τεχνική Brilliant

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με σκούρες, έντονες αποχρώσεις

Τεχνική Stardust

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις

Φωτορεαλισμός στις προσόψεις
PhotoVision
Επικαλύψεις προσόψεων
Meldorfer Flachverblender

Λεπτά ελαστικά τουβλάκια σε διάφορες αποχρώσεις

Διακοσμητικά προσόψεων
Capapor

Διακοσμητικές κορνίζες εξαιρετικής ακρίβειας και αντοχής

Σκοτίες

Σε 3 έτοιμες διαστάσεις

Καλό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

Μπορεί να γίνει

Δεν γίνεται

15

20

Όταν οι προσόψεις υπόκεινται σε ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις συνιστάται η επιλογή ενός συστήματος της
κατηγορίας Capatect CARBON.
Επιπλέον επιτρέπουν λύσεις όπως λεπτότερη θερμομόνωση και ακαυστότητα σε συνδυασμό με ιδιαίτερη
ελαστικότητα για πολυώροφα κτίρια ή κτίρια με ιδιαίτερα σκούρες αποχρώσεις.
Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν ακριβή εικόνα των ιδιοτήτων και των κύριων χαρακτηριστικών των
συστημάτων Capatect Pro και Capatect Carbon.

Capatect CARBON
Περιγραφή

CARBON

CARBON S

CARBON EXTRA

οργανική

οργανική

οργανική

οργανικό

οργανικό

ανόργανο

Ειδικά χαρακτηριστικά
Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης CARBON
Τελικό επίχρισμα THERMOSAN
Τύπος μονωτικού

EPS

Κατηγορία ακαυστότητας

EPS

MW

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

πετροβάμβακας

δύσκολα αναφλέξιμο

δύσκολα αναφλέξιμο

Άκαυστο

0.036/0.034/0.030

0.024

0.040/0.035

10

5

Θερμομόνωση
Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

/

/

Ιδιότητες
Αντοχή σε ρηγματώσεις (θερμοκρασία /υγρασία)
Μηχανική αντοχή (κρούσεις, χαλάζι κλπ.)
Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός αντοχή σε
μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

Αντοχή απόχρωσης (ξεθώριασμα, παλαίωση)
Τελική εμφάνιση - φινίρισμα
Επιχρίσματα και βαφές
Υφή K ή R
Λεία υφή
Ανάγλυφο λεπτόκοκκο φινίρισμα
Έντονες, δυνατές αποχρώσεις
Ελάχιστη φωτεινότητα (HBW)
Τεχνοτροπία CapaGold/ CapaSilver

10

Τεχνοτροπίες και εφέ
Τεχνική Accento

Λείο φινίρισμα, δημιουργία τεχνοτροπιών με σπάτουλα

Τεχνική Autentico

Κλασσική αισθητική, λείο εμφανές μπετό

Τεχνική Filigrano

Ιδιαίτερες επιφάνειες με ανάγλυφη εμφάνιση

Τεχνική Rustico

Μοναδικές τεχνοτροπίες με ανάγλυφο αποτέλεσμα

Τεχνική Brilliant

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με σκούρες, έντονες αποχρώσεις

Τεχνική Stardust

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις

Φωτορεαλισμός στις προσόψεις
PhotoVision
Επικαλύψεις προσόψεων
Meldorfer Flachverblender

Λεπτά ελαστικά τουβλάκια σε διάφορες αποχρώσεις

Διακοσμητικά προσόψεων
Capapor

Διακοσμητικές κορνίζες εξαιρετικής ακρίβειας και αντοχής

Σκοτίες

Σε 3 έτοιμες διαστάσεις

Καλό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

Μπορεί να γίνει

Δεν γίνεται

Κατάλογος προϊόντων θερμομόνωσης Capatect

