Capatect Basic Pro
Voor kleuren tot helderheidsgraad

Capatect Carbon
22

Voor kleuren tot helderheidsgraad

15

Efficiënt en economisch

Voor gevels waar extreme belasting voorkomt.

Elk component van dit systeem is ontworpen om efficiënt te zijn. Efficiënt en
economisch, want op kwaliteit en efficiëntie wordt niet bespaard bij Caparol,
ook niet bij dit basissysteem, dat uiterst geschikt is voor objecten waar
budget belangrijk is. Dit systeem is het meest vergelijkbaar met alle op de
markt bestaande systemen. Alleen blinkt het uit in de geschiktheid op
meerdere details:
isolatieplaten zijn te kiezen in functie van de verwachte energieprestaties.
Alle mogelijkheden ua detailaansluitingen zorgen voor een feilloos resultaat.
De afwerklaag weerstaat aan alle weersinvloeden en garandeert jarenlang,
mooie, kleurechten en propere gevels.

Voor gevels waar extreme belasting voorkomt, heeft Caparol met al zijn
know-how dit carbonsysteem ontwikkeld. De wapeningslaag met
CarbonSpachtel zorgt ervoor dat een ongeëvenaarde slagvastheid wordt
verkregen bij geringe laagdikte. Impact van grote hagelstenen, vallende
fietsen of hard getrapte voetballen maakt geen kans. In de
wapeningspleister zijn carbonvezels verwerkt, die inmiddels ook
alomtegenwoordig zijn in andere sectoren waar sterkte en lichtheid
noodzakelijk zijn; De treksterkte van Carbon ligt ca. 20 leer hoger dan die
van titiaan, dat op zich al goed presteert op dit gebied. De afwerking met
ThermoSan, de organische pleister met NQG technologie zorgt voor
langdurig propere gevels met een lange kleurstabiliteit, zelfs bij de
klassiek "gevoelige" kleuren.

Lijm: Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190
Isolatieplaat: Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160
Wapeningslaag: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110
Tussenlaag: Caparol Putzgrund 610
Pleisterlaag: AmphiSilan Fassadenputz

Lijm: Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190
Isolatieplaat: Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155
Wapeningslaag: CarbonSpachtel
Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110
Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz

Capatect Carbon Dark
Voor kleuren tot helderheidsgraad

Capatect Peri-M
5

Ook in donkere kleuren.

Op sokkels en portalen.

Er is steeds meer vraag naar erg donkere kleuren voor gevels. Door de
hiermee gepaard gaande invloed van zonnestraling, worden extreem hoge
eisen gesteld aan de kwaliteit van het ganse systeem.
Oppervlaktetemperaturen van meer dan 70°C komen voor bij het gebruik
van donkere kleuren.
Met Carbon Dark speelt u op zeker. Waar conventionele EPS platen niet
meer volstaan, brengt het gebruik van thermostabiele minerale wol als
isolatiemateriaal de oplossing. De carbonvezelversterkte wapeningslaag
garandeert een adequate weerstand aan zowel thermische als mechanische
impact. (mechanische schokken tot 60 Joule)

Op sokkels en bij portalen treedt slijtage snel op. Het
sokkelisolatiesysteem Capatect Peri-M is voor de moeilijkste toepassing
op het gebied van mechanisch bijzonder zwaar belaste geveldelen en
spatwater ontwikkeld. Met een slagvastheid van meer dan 50 joule
beschermt Capatect Peri-M de gevel ruimschoots tegen mechanische
belasting.
Sokkelafwerkingen uitgevoerd in een star systeem of platen ter
bescherming van de gevel zijn gevoelig voor scheuren. Met Capatect
Peri-M is er voor het eerst een betaalbare en technische oplossing ter
bescherming van de sokkel. Voegloze randafwerking, ook in de buitenen binnenhoeken. Vrij vorm te geven.

Lijm: Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190
Isolatieplaat: Capatect MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA/L
Wapeningslaag: OrCa-Spachtel
Wapeningsweefsel: OrCa-Gewebe
Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz NQG
Verflaag: ThermoSan

Lijm: Capatect-SockelFlex
Isolatieplaat: Capatect Perimeterdämmplatte
Wapeningslaag: CarboNit
Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110
Pleisterlaag: ThermoSan Fassadenputz NQG

