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System Capatect CaRBON

  15 lat gwarancji!
  Najwyższa odporność na uderzenia mechaniczne (do 60 J)
  Intensywne i bardzo ciemne kolory, również czarny (HBW ≥ 5)
  Odporność na gradobicie
  Czyste elewacje na długi czas dzięki technologii 

samooczyszczania Caparol Clean Concept ®

Niezniszczalny  
system ociepleń
System Capatect CARBON gwarantuje najwyższą odporność na 
uderzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, w tym na grad. 
Dzięki zastosowaniu włókien węglowych, system Capatect CARBON 
jest praktycznie niezniszczalny.

System wyjątkowy  
pod każdym względem 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii 
i najwyższej jakości materiałów, Capatect CARBON wyróżnia 
niespotykana wcześniej trwałość oraz kolorystyka elewacji, 
w tym możliwość stosowania ciemnych i bardzo ciemnych 

kolorów. System Capatect CARBON został stworzony z myślą 
o kompleksowym zabezpieczeniu elewacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i atmosferycznymi, a nawet gradem. Dzięki 
zawartości włókien węglowych, system Capatect CARBON 

wytrzymuje nawet 10 – krotnie większe obciążenia niż dotychczas 
znane na rynku rozwiązania.

System ociepleń o twardości diamentu,  
dzięki zastosowaniu włókien węglowych

Włókna węglowe (karbonowe) to materiał wyjątkowy pod każdym względem:  
niezwykle wytrzymały, lekki, nietopliwy, o unikalnej odporności chemicznej.  
Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość na rozciąganie, niewielką masę oraz 
odporność na temperaturę, jest stosowany między innymi w lotnictwie i astronautyce, 
w technice medycznej i w sporcie motorowym. W rezultacie system ociepleń  
Capatect CARBON jest praktycznie niezniszczalny i gwarantuje wyjątkową  
odporność na uderzenia mechaniczne.

System Capatect CaRBON

1  Klej do płyty izolacyjnej

2  Płyta termoizolacyjna (styropian lub wełna mineralna)

3  Masa zbrojona z siatką zbrojącą

4  Tynk elewacyjny
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Capatect CaRBON 
Dla najbardziej wymagających

  Wyjątkowo ciemne odcienie (HBW ≥ 5), a nawet kolor czarny 
  Najwyższa intensywność odcieni 
  Ochrona przed pękaniem elewacji, nawet  

w ciemnych kolorach
  Odporność i trwałość we wszystkich obszarach  

elewacji – również w strefie cokołowej

Nieograniczone 
możliwości aranżacji
System Capatect CARBON umożliwia architektom, projektantom 
i inwestorom praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji 
elewacji. Dzięki zastosowanej technologii, system Capatect CARBON 
pozwala na zastosowanie bardzo ciemnych, intensywnych odcieni 
(HBW ≥ 5), a nawet koloru czarnego!

Czyste elewacje na długie lata dzięki technologii  
Caparol Clean Concept® (CCC)

Caparol Clean Concept® jest kompleksowym rozwiązaniem o niespotykanej odporności 
na zabrudzenia. Dzięki specjalnie stworzonej technologii i precyzyjnie dobranej 
kombinacji składników znacznie zredukowany jest wpływ zanieczyszczeń. Ponadto 
wyjątkowy skład spoiwa eliminuje efekt termoplastyczności (czyli lepkości powłoki po 
nagrzaniu) i trwałego przyklejania się cząsteczek kurzu, co w połączeniu z wyjątkowymi 

pIĘKNO

właściwościami hydrofobowymi zapewnia efekt samooczyszczania 
elewacji. Dzięki zastosowaniu tego systemu elewacja pozostaje na 
długo estetyczna i czysta.

Ciemne kolory, a nawet czarny

Ciemne kolory elewacji mogą dać niesamowite efekty 
estetyczne. Najlepiej sprawdzają się na nowoczesnych, 
prostych bryłach budynków. Jeśli wybierzemy ciemne kolory  
to pamiętajmy, że absorbują one silnie promieniowanie 
słoneczne. Dlatego upewnijmy się, że materiały, które 

wybraliśmy na naszą elewację są odporne na silne nagrzewanie.

HBW - współczynnik odbicia światła Tradycyjny tynk elewacyjny Nawierzchniowy tynk elewacyjny  
w systemie Capatect CARBON
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Capatect CaRBON 
Trwała izolacja elewacji o najwyższej 
efektywności energetycznej

  Najwyższy komfort cieplny mieszkania 
  Wyraźnie zredukowane koszty energii przez długie lata 
  Energooszczędność inwestycji
  Efektywna ochrona przed upałem i chłodem

Najlepsza izolacja cieplna 
– najwyższy komfort 
mieszkania 
System ociepleń Capatect CARBON spełnia najwyższe wymagania 
izolacji cieplnej i pozwala wyraźnie zredukować zapotrzebowanie 
budynków na energię. W ten sposób możemy zmniejszyć koszty 
ogrzewania nawet o 40%.

Wysoka oszczędność energii 

System ociepleń to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jego wyboru 
oraz prawidłowego wykonania zależy nie tylko trwałość elewacji, ale także jakość 
i komfort życia mieszkańców budynku oraz energooszczędność inwestycji. Prawidłowe 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzewania 
nawet o 40%.

Wełna czy styropian? 

Większość inwestorów zastanawia się jaki materiał izolacyjny wybrać 
– wełnę czy styropian? Oba rozwiązania mogą być stosowane 
zarówno na nowo wznoszonych budynkach, jak i tych poddawanych 
termomodernizacji. Pomiędzy styropianem a wełną mineralną istnieją 
jednak znaczące różnice, które mogą zadecydować o wyborze 
konkretnego materiału izolacyjnego, a tym samym całego systemu 
ociepleniowego. Więcej znajdziesz na www.caparol.pl.

Elewacja 
40%

Dach 
20

%

Okno 15%

Wentylacja 15%

Piw
nica

10%

CIepŁO
Oszczędność energii gwarantowana 
na dziesiątki lat 

System Capatect CARBON to najbardziej efektywna i trwała 
izolacja elewacji na rynku. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej 
technologii, Capatect CARBON pozwala uzyskać wyjątkowo 
trwałą elewację i zredukować zapotrzebowanie budynku na 

energię. Właściwie wykonana termoizolacja to wyższy komfort 
mieszkańców i niższe koszty ogrzewania nawet o kilkadziesiąt 
procent.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Straty energii

Elewacja nieocieplona Elewacja ocieplona
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WYtRZYMaŁOŚĆ

Capatect CaRBON 
Wytrzyma najmocniejsze uderzenia

  Skrajnie wysoka odporność  
na uderzenia mechaniczne (do 60 J)

  Najwyższa odporność na pękanie przy obciążeniu 
termicznym

  Doskonała ochrona przed gradobiciem
  Trwałe, funkcjonalne i wolne od uszkodzeń powierzchnie
  Maksymalnie wydłużony cykl renowacyjny

Niezniszczalny system 
ociepleń Capatect CARBON
 
System Capatect CARBON, dzięki zastosowaniu włókien węglowych, wykazuje 
najwyższą odporność na uderzenia mechaniczne – nawet do 60 J!  
Capatect CARBON jest odporny na działania czynników atmosferycznych,  
w tym opady gradu. 

Wyjątkowo wysoka odporność  
na uderzenia mechaniczne

System Capatect CARBON został zaklasyfikowany przez Europejską 
Jednostkę Aprobującą do najlepszej kategorii użytkowej. Powierzchnie 
ocieplone systemem Capatect CARBON pozostały w pełni 
funkcjonalne nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych.

Odporność na gradobicie 

Dzięki wykorzystanym materiałom, systemy ociepleń Caparol 
zaliczane są do najwyższej klasy odporności na uderzenia 
mechaniczne. Elewacje odporne są na oddziaływania zewnętrzne np. 
gradobicie czy uderzenia piłką. Więcej o systemach z gwarancją na 
www.caparol.pl.

materiał gęstość odporność na rozciąganie

Włókno węglowe 1,8 g/cm3 4560 N/mm2

Stal zbrojeniowa 7,84 – 7,87 g/cm3 3310 – 630 N/mm2 

Tytan 4,5 g/cm3 3300 – 900 N/mm2

Aluminium 2,7 g/cm3 345 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie wybranych materiałów

trwałość diamentu,  
dzięki włóknom węglowym 

System Capatect CARBON został stworzony z myślą 
o kompleksowym zabezpieczeniu elewacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i termicznymi. Dzięki zawartości włókna 
węglowego wytrzymuje nawet 10 – krotnie większe obciążenia 

niż dotychczas znane na rynku rozwiązania.
Włókna węglowe zastosowane w produktach CARBON 
przeciwdziałają powstawaniu rys. Dzięki temu elewacje znacznie 
dłużej pozostają piękne i trwałe.

Tradycyjny system ociepleń System ociepleń  
Capatect CARBON
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Konstrukcja systemu

Capatect CARBON B
nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

Capatect CARBON A
niepalny

Płyta z wełny mineralnej

Klej do płyt z wełny mineralnej
Masa klejowa Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa CarboNit 
z siatką Capatect 650/110

 Środek gruntujący
Putzgrund 610

Tynk elewacyjny
Tynk CarboPor

Płyta ze styropianu

Klej do płyt ze styropianu
Masa klejowa Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa CarboNit 
z siatką Capatect 650/110

 Środek gruntujący
Putzgrund 610

Tynk elewacyjny
Tynk CarboPor

Capatect CARBON B
nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

Capatect CARBON A
niepalny

Płyta z wełny mineralnej

Klej do płyt z wełny mineralnej
Masa klejowa Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa CarboNit 
z siatką Capatect 650/110

 Środek gruntujący
Putzgrund 610

Tynk elewacyjny
Tynk CarboPor

Płyta ze styropianu

Klej do płyt ze styropianu
Masa klejowa Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa CarboNit 
z siatką Capatect 650/110

 Środek gruntujący
Putzgrund 610

Tynk elewacyjny
Tynk CarboPor

Informacje techniczne Dostępne warianty produktów w systemie Capatect CaRBON

= dobrze

= bardzo dobrze

= znakomicie

Capatect  
CaRBON a

Capatect  
CaRBON B

KLEJE DO IZOLACJI 

Zaprawa klejowa Capatect 185  

ELEWACYJNE PŁYTY TERMOIZOLACYJNE  

Płyty z wełny mineralnej  —

Lamelowe płyty z wełny mineralnej  —

Płyty  styropianowe EPS — 

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE  

STR CARBON  

CARBON Fix  

MASY DO WARSTWY ZBROJONEJ  

Zaprawa klejowo-szpachlowa CarboNit  

Zaprawa klejowo-szpachlowa CarbonSpachtel — 

SIATKA  

Siatka Capatect 650/110  

 ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Putzgrund 610  

TYNKI NAWIERZCHNIOWE  

Tynk hybrydowy Capatect CarboPor  

FARBY ELEWACYJNE (opcjonalnie)  

CarboSol Compact  

ThermoSan NQG  

  kombinacja zalecana i dopuszczona

—  kombinacja nie jest możliwa

Capatect CaRBON

Klasyfikacje ogniowe
(według PN EN 13501)

A2-s1, d0 
niepalny

NRO  
nierozprzestrze-

niający ognia

Możliwość 
zastosowania 
kolorystyki (HBW)

≥ 5

Oszczędność 
kosztów ogrzewania

40%

Odporność na 
uderzenia (J)

≤ 60

Odporność na pęknięcia

Odporność na uderzenia piłki  
(według DIN 18032-3)

Ochrona przed gradobiciem

Trwałość koloru

Hydrofobowość

Odporność na zabrudzenia

Efektywność w montażu
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