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Capatect LONGLIFE

  10 lat gwarancji 
  Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne (do 20 J)
 Możliwość użycia intensywnych kolorów (HBW>15)
  Czyste elewacje na długi czas dzięki technologii 

samooczyszczania – Caparol Clean Concept ®
  Krótszy czas wykonawstwa – gotowa do użycia masa 

szpachlowa

Wysoka trwałość 
i odporność elewacji
System Capatect LONGLIFE to organiczny system ociepleń dla 
wymagających klientów, dla których najważniejsze są czystość 
i trwałość elewacji.

Trwały system ociepleń nawet przy 
dużym obciążeniu

Capatect LONGLIFE to system ociepleń elewacji   
z nową generacją produktów. O trwałości i odporności 
tego systemu decyduje innowacyjna powłoka z technologią 
samooczyszczania Caparol Clean Concept®, chroniąca elewację 

przed zabrudzeniami, pękaniem i codziennymi obciążeniami 
mechanicznymi w postaci różnych uderzeń. Do aranżacji 
kolorystycznej dostępna jest szeroka oferta trwałych kolorów, 
również intensywnych. Organiczna masa szpachlowa to również 

krótszy czas wykonawstwa, gdyż produkt jest gotowy do użycia.

Trwały system Capatect LONGLIFE na długi czas

Capatect LONGLIFE jest nowoczesnym  systemem ociepleń elewacji o wysokiej 
trwałości. Jest to niezwykle efektywne rozwiązanie doskonale chroniące elewację 
budynku dzięki innowacyjnej kombinacji organicznego zbrojenia i tynku.

System Capatect LONGLIFE

1  Klej do płyty izolacyjnej

2  Termoizolacja – płyty ze styropianu EPS

3  Warstwa zbrojona (dyspersyjna masa szpachlowa) z zatopioną siatką zbrojącą

4  Tynk elewacyjny

PIĘKNO

1 2 43

CIEPŁO WYTRZYMAŁOŚĆ

32



Capatect LONGLIFE 
Trwałe, piękne elewacje na długi czas

  Intensywne i trwałe kolory elewacji 
  Elewacje odporne na zabrudzenia
  Możliwość uzyskania efektu gładkiej elewacji

Czyste elewacje 
– nowoczesny design
Capatect LONGLIFE to szeroki wybór pięknych, również intensywnych 
kolorów na elewację. W połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi zapewnia niepowtarzalny i ciekawy efekt końcowy. 

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

Szeroki wybór kolorów

Kolor elewacji domu ma istotny wpływ na powstawanie naprężeń 
termicznych. Ciemne kolory szybciej się nagrzewają, ponieważ 
mają niższy niż jasne kolory współczynnik odbicia światła HBW.  
Dla koloru białego wynosi on 100 (pełne odbicie), dla koloru 
czarnego 0 (pełne pochłanianie). Dowiedz się więcej w punkcie 
sprzedaży Caparol.

Nasycone kolory, wysoka odporność 
na zabrudzenia

Kreatywność w doborze kolorów w systemie Capatect 
LONGLIFE jest nieograniczona.  Ocieplenia te są niezwykle 
elastyczne i w porównaniu z tradycyjnymi powłokami 
mineralnymi wytrzymują znacznie wyższe naprężenia termiczne, 

umożliwiając użycie intensywnych kolorów elewacji. Technologia 
samooczyszczania elewacji Caparol Clean Concept® zwiększa 
odporność na zabrudzenia i ochronę przed atakiem glonów 
i grzybów oraz sprawia, że kolory są intensywne oraz trwałe.

PIĘKNO

54



Capatect LONGLIFE 
Trwała redukcja strat energii

  Oszczędność kosztów ogrzewania nawet do 40%
  Niskie koszty energii potrzebnej do ogrzania domu 
  Maksymalny komfort cieplny mieszkania
  Efektywna ochrona przed upałem i chłodem

Niskie koszty ogrzewania 
– komfort cieplny 
mieszkania 
System ociepleń Capatect LONGLIFE spełnia wysokie wymagania 
dotyczące ocieplania budynków, zapewniając oszczędność energii 
i wysoki komfort cieplny mieszkania przez całą dobę.

Obniżenie kosztów energii 

Koszty energii grzewczej rosną nieprzerwanie od lat. Efektywne ocieplenie elewacji 
systemem Capatect LONGLIFE pozwala inwestorom i najemcom ze spokojem 
patrzeć w przyszłość.

Energooszczędne rozwiązanie

System Capatect LONGLIFE zapewnia maksymalne wykorzystanie 
możliwości wynikających z oszczędności energii, co pozwala na 
obniżenie kosztów ogrzewania.

Ocieplenia przynoszące zysk

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

ogrzewania nawet do 40%. Latem natomiast ocieplenie chroni 
wnętrze budynku przed upałem.
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Capatect LONGLIFE 
Odporne i czyste elewacje 

  Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne (20 J)
  Wysoka odporność na pękanie przy obciążeniu termicznym
  Wydłużony cykl renowacyjny

Niezwykła odporność na 
uderzenia mechaniczne
Odporny na uderzenia system ociepleń to inwestycja wydłużająca cykl 
renowacyjny. Capatect LONGLIFE wytrzymuje obciążenia do siedmiu 
razy większe niż tradycyjne systemy z mineralną warstwą zbrojoną.

Efektywna ochrona przed pęknięciami na elewacji

Organiczne składniki systemu Capatect LONGLIFE (masa szpachlowa oraz tworzące 
warstwę zbrojoną) dzięki swojej wysokiej elastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, 
zapewniają zwiększoną ochronę przed pękaniem. Test rozciąganego paska (po prawej) 
pokazuje ich niepowtarzalną elastyczność w porównaniu z tradycyjną mineralną masą 
szpachlową (po lewej).

Odporność systemu na uderzenia mechaniczne

Wysoka obciążalność systemu ociepleń Capatect LONGLIFE 
została potwierdzona w rygorystycznych testach. Dla porównania: 
Capatect LONGLIFE uzyskuje bardzo dobrą odporność na uderzenia 
do 20 J i jest tym samym wyjątkowo odporny na oddziaływanie 
mechaniczne. Tradycyjne powłoki mineralne wykazują obciążalność 
wynoszącą przeciętnie 3 J.

Wysoka odporność na uderzenia

System Capatect LONGLIFE jest wyjątkowo odporny 
na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki innowacyjnej 
recepturze warstwy zbrojonej, system uzyskuje znacznie 
wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki 
atmosferyczne niż systemy z mineralną warstwą zbrojoną. 

Capatect LONGLIFE osiąga odporność na uderzenia wynoszącą 
do 20 J. Dzięki temu szczególnie efektywnie chroni elewację w 
silnie obciążonych rejonach budynku, takich jak: parter, cokół, 

wejście, miejsca dla rowerów czy też kontenerów na śmieci. 
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piłka nożna (430 g)

wichury (np. huragan, porywy burzowe, tornado)

gradobicie

powódź/zalanie wodą

Uszkodzenia budynku wskutek niepogody

uderzenie pioruna

pożar

opady śniegu / lawiny

osunięcie / trzęsienie ziemi

obładowany wózek z zakupami (30 kg)

gradziny (57 g)

piłka tenisowa (57 g)

wywracający się rower górski (11,5 kg)

WYTRZYMAŁOŚĆ

Mineralna warstwa zbrojona Warstwa zbrojona w systemie  
Capatect LONGLIFE
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Konstrukcja systemu Informacje techniczne Dostępne warianty produktów w systemie Capatect LONGLIFE

= dobrze

= bardzo dobrze

= znakomicie

Capatect LONGLIFE B

KLEJE DO IZOLACJI 

Masa klejowa Capatect Dämmkleber 185 

ELEWACYJNE PŁYTY TERMOIZOLACYJNE 

Płyty styropianowe EPS 

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 

STR Carbon 

Carbon Fix 

MASY DO WARSTWY ZBROJONEJ 

Zaprawa klejowo-szpachlowa Longlife Spachtel 

SIATKA 

Siatka Capatect 650/110 

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Putzgrund 610 

TYNKI NAWIERZCHNIOWE 

Tynk Longlife Putz 

FARBY ELEWACYJNE (opcjonalnie) 

Muresko-Premium 

AmphiSilan NQG 

ThermoSan NQG 

  kombinacja zalecana i dopuszczona

Capatect LONGLIFE  B
nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

Płyta ze styropianu 

Klej do płyt ze styropianu
Masa klejowa Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa Longlife Spachtel 
z siatką Capatect 650/110

Środek gruntujący
Putzgrund 610

Capatect LONGLIFE  A
niepalny

Płyta elewacyjna 
Płyta elewacyjna izolacyjna z wełny mineralnej

Klej do płyt izolacyjnych
Klej do płyt izolacyjnych Capatect 185

Warstwa zbrojona
Masa szpachlowa Longlife Spachtel

Tynk elewacyjny
Tynk Longlife Putz

Proponowany tynk*
Tynk silikonowy AmphiSilan FassadenPutz

Tynk elewacyjny
Tynk Longlife Putz

Capatect LONGLIFE

Klasyfikacje ogniowe
(według PN EN 13501)

NRO  
nierozprzestrzeniający 

ognia

Możliwość zastosowania 
kolorystyki (HBW)

≥ 15

Oszczędność kosztów 
ogrzewania

40%

Odporność na uderzenia (J) ≤ 20

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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