CAPATECT CLASSIC:
NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE
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System ociepleń najlepszy
w swojej klasie

Trwały, pewny
i niezwykle efektywny

Capatect CLASSIC – wysoce funkcjonalny system, sprawdzony na milionach
metrów kwadratowych ocieplonych budynków. Optymalne rozwiązanie zarówno
na duże inwestycje, jak i na domy jednorodzinne.

System Capatect CLASSIC to rozwiązanie elewacyjne
– najlepsze w swojej klasie. Żaden inny system ociepleń w tym
segmencie nie daje większej pewności niż wypróbowany na
milionach metrów kwadratowych na całym świecie system
marki Caparol.
Caparol to pionier w ociepleniach elewacji w Niemczech
– użytkownicy na całym świecie zaufali kompetencji,
doświadczeniu i znakomitej jakości produktów Caparol.

System ociepleń
– najlepszy w swojej klasie
Capatect CLASSIC jest nowoczesnym systemem ociepleń elewacji o wysokiej trwałości.
Jest to niezwykle efektywne rozwiązanie doskonale chroniące ściany budynku dzięki
kombinacji mineralnego zbrojenia (mineralnej warstwy zbrojonej) i tynku. Znakomite
rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla dużych inwestycji.

PIĘKNO

Capatect CLASSIC
Najlepszy w swojej klasie
 10 lat gwarancji
 S zerokie możliwości aranżacyjne
R
 ozwiązania dla domów jednorodzinnych
i dużych inwestycji
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System Capatect CLASSIC
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1  
Klej do płyt izolacyjnych
2  Materiał izolacyjny składający się z płyty
styropianowej lub z wełny mineralnej
3  Warstwa zbrojona (mineralna masa
szpachlowa) z zatopioną siatką zbrojącą
4  Tynk elewacyjny
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PIĘKNO

Szeroki wybór farb, tynków
i technik dekoracyjnych
Czy to będą klasyczne tynki o różnych uziarnieniach i wariantach
struktury, wysokogatunkowe farby elewacyjne, czy atrakcyjne techniki
dekoracyjne – system Capatect CLASSIC oferuje piękne i ciekawe efekty
dekoracyjne na elewację.

Wiele atrakcyjnych rozwiązań
na elewację
Kompletna oferta wysokiej jakości tynków i farb elewacyjnych
w systemie Capatect CLASSIC stwarza niezliczone
możliwości aranżacji elewacji. Potencjał możliwości jest
jeszcze większy dzięki zastosowaniu różnych oryginalnych
technik dekoracyjnych. Nadają one każdej elewacji indywidualny
wygląd. Wszystkie powłoki są doskonale przystosowane do
specyficznych wymogów elewacji i spełniają normy jakościowe.
Capatect CLASSIC to doskonały i nienaganny wygląd elewacji na
bardzo długi czas.

Capatect CLASSIC
Trwałe, piękne elewacje
M
 ożliwości aranżacji nowoczesnymi technikami
dekoracyjnymi
B
 ogata paleta kolorów
W
 ysoka odporność elewacji na warunki atmosferyczne
G
 łębokie i trwałe kolory

Sprawdzone rozwiązanie elewacyjne

Nowoczesne techniki dekoracji elewacji

Płyty po dwóch latach testu odporności na wolnym powietrzu: tradycyjna farba
elewacyjna (po lewej) zszarzała znacznie bardziej niż profesjonalna farba elewacyjna
z systemu Capatect CLASSIC.

Specjalnie dostosowane, profesjonalne techniki dekoracyjne zapewniają
możliwość ciekawej aranżacji elewacji. System Capatect CLASSIC to
ogromny potencjał do kreatywnej aranżacji elewacji.
Szczegóły sprawdź w punkcie sprzedaży Caparol.

Tradycyjna
farba elewacyjna

Farba elewacyjna
na bazie silikonu

Mika Gold

Efekt betonu

Brilliant
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CIEPŁO
Energooszczędne rozwiązanie
– niekwestionowana opłacalność

System Capatect CLASSIC od dziesięcioleci zmniejsza zużycie energii potrzebnej
na ogrzanie budynków, chroni substancję budowlaną i zapewnia duży komfort
cieplny mieszkania.

Zwiększenie komfortu cieplnego mieszkania

W domach, które nie posiadają ocieplenia elewacji, ogrzewanie zużywa zdecydowanie
najwięcej energii. Największa cześć energii jest tracona przez nieocieplone ściany
zewnętrzne – nawet 40%.

W dobrze ocieplonym budynku wewnętrzne powierzchnie ścian, a także
sufitów i podłóg, dłużej pozostają ciepłe. Ciepło to przenika do wnętrz
i stwarza przyjemny klimat w pomieszczeniach, gdy na zewnątrz jest
chłodno – komfort cieplny mieszkania rośnie.

ch
Da 0 %
2

Niskie koszty ogrzewania
– oszczędność energii

Większość ciepła uchodzi przez ściany zewnętrzne budynku.
Praktyczne doświadczenie wskazuje, że ocieplenie elewacji
systemem Capatect CLASSIC prowadzi do znacznych
oszczędności kosztów ogrzewania – do 40%, a w niektórych
przypadkach nawet więcej. Solidne ocieplenie elewacji wyraźnie
zmniejsza koszty ogrzewania ponoszone przez właścicieli
i mieszkańców zimą, a latem chroni przed uciążliwymi wysokimi
temperaturami. Ponadto dobrze ocieplone ściany budynku
zapewniają wyższy komfort cieplny mieszkania.

Kto nie ociepla, ten traci

Okno 15%

Elewacja
40 %

Wentylacja 15 %
10%
Piwnica
Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Capatect CLASSIC
Redukcja kosztów ogrzewania
 Niskie koszty energii cieplnej
 Większy komfort cieplny mieszkania
 Niezawodna ochrona przed upałem i chłodem

Straty energii: elewacja nieocieplona (po lewej) i ocieplona (po prawej)
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WYTRZYMAŁOŚĆ
Trwałe rozwiązanie systemowe

System ociepleń odporny
na czynniki zewnętrzne

Budowa domu jednorodzinnego czy budynku wielorodzinnego
jest zawsze inwestycją długoterminową. Ważne jest
więc zastosowanie systemu wysokiej jakości, systemu
wypróbowanego i trwałego gwarantującego optymalny rezultat.
Capatect CLASSIC spełnia istotnie wyższe standardy jakościowe
niż jakiekolwiek tradycyjne rozwiązanie w tej klasie ociepleń. Tę
decydującą przewagę buduje ponad 50 lat doświadczeń firmy
Caparol, wiele milionów metrów kwadratowych ocieplonych
elewacji i intensywne prace badawczo-rozwojowe.

Trwałe ocieplenie elewacji w systemie Capatect CLASSIC niezawodnie
i na długo chroni każdy budynek przed czynnikami zewnętrznymi,
w tym czynnikami atmosferycznymi.

Capatect CLASSIC
Pewność efektu dzięki sprawdzonej jakości





P
 ewność efektu od strony technicznej
O
 ptymalnie zharmonizowane składniki systemu
5
 0 lat doświadczenia w ociepleniach
D
 uża odporność elewacji

Badania i certyfikacja

Trwałość koloru

Niezawodność systemu ociepleń Capatect CLASSIC jest potwierdzona przez
liczne zewnętrzne instytuty badawcze. System z powodzeniem przeszedł bardzo
rygorystyczne próby techniczne w niezależnym, działającym w skali międzynarodowej
Instytucie Dr. Roberta Murjahna (Dr. Robert-Murjahn-Institut, RMI).

Wzornik FASSADE A1 to starannie wyselekcjonowana kolekcja
kolorystyczna wywodząca się z podstawowego wzornika 3D-System
PLUS marki Caparol. Zawiera ona wyłącznie barwy, które odznaczają
się wysoką odpornością na kredowanie,
niezwykle intensywnym kolorem oraz
niezawodną trwałością.

W systemie Capatect CLASSIC trwałość kolorów została zwielokrotniona dzięki
produktom zawierającym nowoczesne spoiwa, stworzone w technologii NQG.
Do barwienia używane są trwałe pigmenty nieorganiczne. W porównaniu do produktów
z tradycyjnymi spoiwami, produkty oparte o technologię NQG sprawiają, że system
Capatect CLASSIC wyróżnia się dużą odpornością na warunki atmosferyczne.

O szczegóły zapytaj w punkcie
sprzedaży Caparol.
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Konstrukcja systemu
Capatect CLASSIC A
niepalny

Informacje techniczne

Capatect CLASSIC A
Klej
do płyt izolacyjnych
niepalny

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

Płyta z wełny mineralnej
Warstwa zbrojona
Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190
z siatką Capatect 650/110

Warstwa zbrojona
Masa
klejowo-szpachlowa
Capatect 190
Środek
gruntujący
z siatką Capatect 650/110
Putzgrund 610

Środek gruntujący
Proponowany tynk*

Putzgrund 610
Tynk silikonowy AmphiSilan FassadenPutz

Klasyfikacje ogniowe
(według PN EN 13501)

Capatect CLASSIC B
nierozprzestrzeniający ognia (NRO)
Capatect CLASSIC B
Klej
do płyt izolacyjnych ognia (NRO)
nierozprzestrzeniający
Masa klejowa Capatect 190S

Klej do płyt izolacyjnych
Płyta ze styropianu

Oszczędność
kosztów ogrzewania

40%

Odporność na
uderzenia (J)

Odporność na pęknięcia
Odporność na uderzenia piłki
(według DIN 18032-3)
Ochrona przed gradobiciem
Trwałość koloru
Hydrofobowość

Płyta ze styropianu
Warstwa zbrojona

Odporność na zabrudzenia

Warstwa zbrojona
Masa
klejowo-szpachlowa
Capatect 190
Środek
gruntujący

Putzgrund 610
Tynk silikonowy AmphiSilan FassadenPutz

Proponowany tynk*

*Zapytaj w punkcie sprzedaży o więcej wariantów produktowych.

Tynk silikonowy AmphiSilan FassadenPutz

≤3

Efektywność w montażu

= dobrze
= bardzo dobrze
= znakomicie

Capatect
CLASSIC B

KLEJE DO IZOLACJI

Capatect
CLASSIC A

Capatect
CLASSIC B

TYNKI NAWIERZCHNIOWE		

Zaprawa klejowa Capatect 190S

—



Tynk akrylowy Capatect Fassadenputz

—



Zaprawa klejowa Capatect Dämmkleber 185





Tynk silikatowo-silikonowy Capatect SISI Fassadenputz





Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect 190





Tynk silikonowy Capatect AmphiSilan Fassadenputz





Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect ArmaReno 700





Tynk hybrydowy Capatect CarboPor





Tynk mineralny Capatect Mineral-Leichtputz





ELEWACYJNE PŁYTY TERMOIZOLACYJNE
Płyty z wełny mineralnej



—

Tynk mineralny do modelowania Capatect 134





Lamelowe płyty z wełny mineralnej



—

Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect ArmaReno 700





Płyty styropianowe EPS

—



FARBY ELEWACYJNE
Sylitol Finisch





ŁĄCZNIKI MECHANICZNE		
STR Carbon





Muresko-Premium





Carbon Fix





AmphiSilan NQG





ThermoSan NQG





MASY DO WARSTWY ZBROJONEJ		
Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect 190





Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect ArmaReno 700









SIATKA
Siatka Capatect 650/110

z siatką Capatect 650/110
Putzgrund 610

Środek gruntujący
Proponowany tynk*

NRO
nierozprzestrzeniający ognia
≥ 20

Masa klejowa Capatect 190S

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190
z siatką Capatect 650/110

A2-s1, d0
niepalny

Możliwość
zastosowania
kolorystyki (HBW)

Proponowany tynk*
Tynk silikonowy AmphiSilan FassadenPutz

Capatect
CLASSIC A

Capatect CLASSIC

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

Klej do płyt izolacyjnych
Płyta z wełny mineralnej

Dostępne warianty produktów w systemie Capatect CLASSIC

 kombinacja zalecana i dopuszczona

ŚRODEK GRUNTUJĄCY
Putzgrund 610





— kombinacja nie jest możliwa

Capatect CLASSIC:
NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE
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www.caparol.pl

