
Caparol Airfix tooted.



MIKS KULUTADA 
VÄÄRTUSLIKKU AEGA??

Üha enam maalreid kasutavad oma töös 
pihustusseadeid. Põhjus on lihtne: pihustamine 
on palju kiirem kui traditsiooniline rulliga 
pealekandmine ning see loob suurepärase, 
ideaalselt sileda pinna. Paljude maalrite 
jaoks on siiski kõige olulisem suurenenud 
efektiivsus: see võimaldab neil lühema ajaga 
rohkem tööd teha.
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Pihustustehnoloogia eelised

Loodud maksimaalseks mugavuseks

Kõik vajalik ühest kohast

Airfix objektid

4

6

8

12

SISUKORD

Caparol on enam kui 125 aastat pidevalt 
pealispindu leiutanud, et muuta hooned ilusamaks, 
tervislikumaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. 
Avasta meie terviklikud tootelahendused ja 
teenused. Avasta pealispinna jõud. 

TÄIUSLIK PARTNER PARIMATE 
ELURUUMIDE DISAINIMISEKS
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vs.

KIIREM TÖÖ
 
Värvi pealekandmine 
pihustades on 30–40% kiirem 
kui rulliga pealekandmine. Aja 
kokkuhoid on märkimisväärne, 
eriti suuremate objektide 
korral. Tehnoloogia võimaldab 
säästa tööjõukuludelt, samuti 
lühikese aja jooksul viia lõpule 
mitu projekti.

• Maksimaalne kiirus ja 
efektiivsus

• Vähem tööseisakuid, 
väiksemad tööjõukulud

• Suurenenud kasumlikkus
• Seadmete kulude kiire 

amortisatsioon

PIHUSTUSTEHNO-
LOOGIA EELISED
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Pihustamine
Airfix

Rulliga pinnale
kandmine
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33 tundi  
kiiremini

0,5

0,3

1000 m2 sisesein, 100 m2 kasutusala 

  Pinna pahteldamine     Kruntimine     Värvimine, 1. kiht     Töövahendite puhastamine
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Tänapäeval on professionaalide poolt enimkasutatav 
pihustustehnoloogia õhuvaba, edaspidi airless. 
Tegelikult on see kiireim viis kvaliteetsete 
värvimistulemuste saavutamiseks, see võimaldab 
pihustada laias valikus värve.

Õhuvaba tehnoloogia hajutab värvi väikeste tilkade 
kaupa ilma suruõhku kasutamata. Materjal juhitakse 
kõrge rõhu all läbi pihustusotsiku, eraldub tahke 
joana, tagades kvaliteetse värvikatte. Lisateave 
pihustustehnoloogia kasutamise eeliste kohta.
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Hea, ühtlane katvus,  
isegi intensiivsete

värvitoonide ja struktuursete
pindade korral.

Ühtlane,
sile pealispind 

ilma katkestuteta.

LIHTSAM TÖÖDELDA

PAREM LÕPPTULEMUS 

Pihustamine tagab sujuva ja 
ühtlase viimistluskihi. Värv 
väljutatakse pisikeste tilkade 
kujul surve all, et luua  
veatu tulemus.

•  Ühtlane värvikiht  
erinevatel pindadel

• Ühtlane kvaliteetne tulemus

     20 kg 12,5 l pihustusmahuti kohta: 
ämbrite kandmine on väga kurnav,  
eriti suurtel aladel või mitme  
korruse korral.

     1 ruutmeetri värvimiseks peab rulli  
2,5 korda värvi sisse kastma – pidev 
kummardamine väsitab ja  
kurnab selga.

     Pidevalt kerge survega värvi käsitsi 
pealekandmine on energiamahukas.

    Raskete ämbrite kandmine on 
minevik: tänu voolikule – isegi 
mitmel tellingutasandil.

    Värvi ei pea enam ämbrist võtma: 
värv tuleb otse anumast ning 
pihustatakse seejärel pinnale.

    Lihtne pealekandmine: värv 
pihustatakse pinnale kõrge rõhu 
all – seade teeb pool tööst.

    Võimaldab värvimist aladel, kuhu 
rulliga on raske ligi pääseda.
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Alates ettevõtte asutamisest 1895. aastal on Caparol 
alati püüdnud maalri tööd lihtsamaks muuta. 
Pidev innovatsioon, kompromissitu pühendumus 
kvaliteetsetele toodetele ja tihe koostöö on muutnud 
Caparoli üheks kõige usaldusväärsemaks kaubamärgiks 
professionaalsete maalrite jaoks kogu Euroopas.

Seda traditsiooni jätkates on Caparol välja 
töötanud täiustatud Airfix värvid mitte ainult rulliga 
pealekandmiseks, vaid ka kiiremaks ja lihtsamaks 
pihustamiseks. Värvid, mis annavad  
suurepärased tulemused.

LOODUD MAKSIMAALSEKS 
MUGAVUSEKS
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PIHUSTAMISEKS VALMIS
Caparol Airfix tooted on ideaalse pihustatava 
konsistentsiga ja on kasutusvalmis minimaalse 
lahjendamisega või ilma lahjendamata.

KAUAKESTVAD DÜÜSID 
Head düüsid on kallid ja halva kvaliteediga tooted 
rikuvad need kiiresti. Kasutades topeltfiltrit, eriti 
puhaste Caparol Airfix toodetega võite olla kindel, 
et teie düüsid peavad kaua vastu.

ÜHTLANE KATVUS
Kui enamik tooteid filtreeritakse tavaliselt üks 
kord, siis Caparol Airfix tooteid filtreeritakse kaks 
korda. See muudab värvi struktuuri eriti ühtlaseks.

SAADAVAL SUUREMAS PURGIS
Caparol Airfix tooted on saadaval tavapärasest 
suuremates 15 l ämbrites, mis muudab need 
soodsamaks ja objektil lihtsamini kasutatavaks.

USALDUSVÄÄRNE KVALITEET
Garanteerime Caparoli toodete usaldusväärse kvaliteedi.

SUUREPÄRANE ÜHILDUVUS
See ei saa olla lihtsam: Caparol Airfix on valmis
kasutamiseks igat tüüpi pihustusseadmetega.

10 L
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Caparol Interior 
Klassikaline aluskrohv
• Kerge pinnale kanda
• Sobib niisketesse tingimustesse
• Ei pragune õhukese kihi pealekandmisel

Glättspachtel 
Klassikaline pahtel
• Lihtne tasandada
• Saab viltida ja lihvida
• Mittetilkuv, pärast kuivamist väga vastupidav
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KÕIK VAJALIK 
ÜHEST KOHAST
Caparoli eesmärk on pakkuda kvaliteetseid 
tooteid ja teenuseid, mis muudavad 
igapäevatöö lihtsamaks. Kas ei oleks tore, kui 
saaksid kõik vajalikud tooted ühest kohast?

Kõik, mida vajad, on … Airfix! Spetsiaalselt 
disainitud toodete portfell – “kõik 
pihustamiseks” – ideaalsed tootesüsteemid 
erinevate projektide jaoks. Avasta meie 
kompaktne, täpselt määratletud Airfix 
sortiment ja veendu toodete kõrges kvaliteedis 
ja kasutusmugavuses.

Täiendav toode,
mitte pihustada airless seadmetega.

Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 533 200 bar 5-7 %
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Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 533 150-180 bar 5-10 %

Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 629 50 bar 5-7 %

Ratio-Spachtel 
Ratsionaalseks pihustamiseks
• Kohandatud airless tehnoloogia jaoks
• Lihtne pinnale kanda ja tasandada
• Mittetilkuv, pärast kuivamist väga vastupidav

CapaSol RapidGrund 
Kiire ja tõhus krunt
• Tiksotroopne, vähendatud voolavusega
• Ei tilgu
• Tervisesõbralik: säilitusainete-  
 ja plastifikaatorivaba
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CAPAROL Samtex 3 
Klassikaline, tervisesõbralik 
matt värv
• Lihtne pinnale kanda nii rulli kui pihustiga
• Tervisesõbralik: säilitusainete-  
 ja plastifikaatorivaba 

CapaDIN  
Ökonoomne sisevärv
• Kohandatud airless tehnoloogia jaoks
• Hea hinna ja kvaliteedi vahe 

SI
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Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 517 200 bar 0 %
HEA 517 180 bar 0 %
HEA 515 180 bar 0 %

Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 533 200 bar 0 %
HEA 515 180 bar 0 %
HEA 413 160 bar 0 %
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Amphibolin 
Multifunktsionaalne värv
sise- ja välistöödeks
• Väga hästi nakkuv erinevate aluspindadega,  
 ka metalliga
• Äärmiselt vastupidav ja kauakestev värv
• Hea kattevõime, väike kulumateriāla patēriņu

CAPAROL Samtex 7 
Klassikaline, tervisesõbralik
siidjasmatt värv
• Lihtne pinnale kanda nii rulli kui pihustiga
• Tervisesõbralik: säilitusainete-  
 ja plastifikaatorivaba
• Hea kattevõime, väike kulu

Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
Standard 513 200 bar 0 %
HEA 515 140 bar 0 %
HEA 411 200 bar 0 %
HEA 413 140 bar 0 %

Soovituslikud seaded pihustamiseks
Düüs Rõhk Lahjendamine
HEA 515 140 bar 5 %
Standard 515 160 bar 5 %
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Nimi:  Kocher kvartal
Asukoht:  Schwäbisch-Hall, Saksamaa
Väljakutsed:  •   Arhitekti nõue: tugevad,  

elavad värvitoonid
 •  Madal valgusintensiivsus  

maa-aluses parklas
 •  Erinevad, madala nakkevõimega  

väljakutsuvad aluspinnad
 •  Seinad puutuvad kokku mustusega  

ja neid tuleb sageli puhastada

Lahendus:

Amphibolin osutus valitkus, sest:
•  Kõrge värvitooni vastupidavus
•  Äärmiselt kõrge läbipaistmatus (20% kõrgem 

võrreldes teiste värvidega), mis suurendab 
parkimismaja heledust

•  Väga hästi nakkuv erinevate aluspindadega, 
sh metalliga

•  Väga hästi puhastatav

AIRFIX OBJEKTID



Nimi:  Jelgava Riigigümnaasium
Asukoht:  Jelgava, Läti
Väljakutsed:  •   Vajalik terviklahendus sise-  

ja välisruumidele
 •  Haridusasutus – tervisesõbralikud 

materjalid
 •  Projekt nõudis ajaliste piirangute tõttu 

kiiret ja kvaliteetset tööd

Lahendus:

Süsteemne lahendus algusest lõpuni:
•  Kõik materjalid sobisid hästi nii 

pihustamiseks kui ka käsitsi 
pealekandmiseks, mis hõlbustas töötamist nii 
suurtes kui ka keerulistes piirkondades

•  Tervisesõbralik lõppviimistlus:  
CAPAROL Samtex.
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SIA DAW BALTICA Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel +372 600 0690
info@daw.ee

caparol.ee


