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Meie kliima on Rootsis karm kõigi jaoks, 

kes peavad ööpäeva- ja aastaringselt 

viibima õues.  Ka majafassaadid on suure 

koormuse all.

Vesi, päike ja tuul kulutavad lakkama-

tult kõiki värvitud pindu. Just see kiht 

peab kaitsma maja. Peale ilmastikumõju 

põhjustab suuri probleeme värvitud 

pindadele kogunenud mustus. Tolm, sool, 

vetikad ja hallitus pole majafassaadil mitte 

ainult inetu vaadata, vaid kiirendavad ka nii 

värvi lahtitulekut kui fassaadi lagunemist.

Traditsiooniliste puitfassaadivärvide 

probleemiks on see, et neid mõjutavad 

oluliselt nii temperatuurimuudatused kui 

ümbritseva keskkonna niiskusesisaldus.

Muudatused kutsuvad värvis esile liikumisi, 

mille tõttu pealiskihiga nakkuvad kiiresti nii 

mustus kui vesi. Põhimõte on lihtne. 

Mida kõvem ja paremini mustust tõrjuv 

fassaadivärvi pealiskiht on, seda halvemini 

soovimatud osakesed sellega nakkuvad.

Caparoli uurimisosakonnas on meil nüüd 

esimest korda õnnestunud ära kasutada 

nanokvartstehnoloogia revolutsioonilisi 

omadusi, et töötada välja väga pindpüsiv, 

vastupidav ja kaitsev värv puitfassaadide 

jaoks. Sellel uue põlvkonna värvil on unikaalne 

struktuur ja kõva pind, mis peab tunduvalt 

paremini vastu nii vananemisele kui kulumi-

sele. Tänu nendele omadustele säilib värvitud 

puitfassaadi värvitoonikindlus, läige ja puhtus 

väga pikka aega. Meie uue värvi nimeks on 

seetõttu Carat (värvi kasutamisel saavu-

tatakse teemandile omane väga tugev 

pealispind).

Fassaadi määrdumine on suur probleem.

Me ei karda teha suuri 

sõnu. Meie uus värv Carat 

on puitfassaadivärvide 

valdkonnas tõeliselt revo-

lutsiooniline. Et see värv 

on välja töötatud Rootsis, 

saame Rootsi leiutajate 

tähistaevasse lisada veel 

ühe tähe.

ROOTSI LEIUTISED LÄBI AEGADE

CELSIUSE TERMOMEETER
Anders Celsius (1701–1744), Rootsi teadlane ja 

astronoom, on kõige rohkem tuntud selle poolest, et 

võttis kaks aastat enne oma surma kasutusele Celsiuse 

skaala, kus temperatuuri mõõtmise võrdluspunktidena 

kasutati vee külmumis- ja keemistemperatuuri.

OHUTU TULETIKK
Gustav Erik Pasch (1788–1862), Rootsi 

keemik ja leiutaja, patenteeris 1844. aastal 

ohutu tuletiku. Erinevalt varasematest 

tuletikkudest sai seda süüdata ainult vastu 

tuletikutoosi külge kraapides.

PROPELLER
John Ericsson (1803–1889), Rootsi 

leiutaja, seisis propelleri väljatöötamise 

taga. 1836. aastal sai ta patendi esimese 

praktikas kasutuskõlbliku sõidukipropelleri 

eest.



Martin Lamkénil, Caparoli Rootsi Göteborgi peakontori uuringu- ja 
arendustehnikul olid piltmõistatuse tükid olemas. Pikaajaline kogemus 
maalrivärvide omaduste kohta, sügavad teadmised nanokvartstehno-
loogia võimalustest ja mitte vähem tähtsa tegurina uurijate koostöö-
valmis töörühma olemasolu.

Seni ei olnud kellelgi õnnestunud välja töötada puitfassaadide jaoks 
funktsioneerivat nanokvartsvärvi. Selline väljakutse jõudis Martini 
lauale.

Õnnestumine tähendaks läbimurret unikaalsete omadustega täiesti uue 
värvipõlvkonna maailmas.

DÜNAMIIT
Alfred Nobel (1833–1896), Rootsi keemik 
ja leiutaja, leiutas 1866. aastal dünamiidi. 
Leiutis võimaldab peale paljude muude 
kasutusvaldkondade pinnaselõhkamise 
ohutumat ja ratsionaalsemat läbiviimist.

REGULEERITAV MUTRIVÕTI
Rootsi leiutaja Johan Petter Johansson (1853–
1943) sai 1892. aastal patendi oma reguleeritava 

kõige rohkem kuulsust. Johanssoni päranduseks 
on 110 muud patenteeritud leiutist.

TÕMBELUKK
Rootsi-Ameerika leiutaja ja tööstur Gideon 
Sundbäck (1880–1954) töötas ja arendas 
1913. aastal välja tõmbeluku, mida me 
tänapäeval kasutame kahes riideribas 
haakuvate klambritega luku kujul.
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Juba paar aastat hiljem tulime välja kont-
septsiooniga Caparol Clean Concept. See 
oli stardipauk meie ”Hightech-värvidele”, 
mille väljatöötamisel pidasime silmas 
maksimaalset kaitset ja pikka kasutusiga 
nii, et ilusaks värvitud pind püsiks kaua.

Kruntkiht – värv on äärmiselt hea imavuse 
ja nakkevõimega aluspinnal. Värvis sisalduv 
imbuv õli tungib puitu ja kaitseb seda. Hea 
nake muudab värvi nii lihtsasti töödeldavaks 
kui vastupidavaks. Lisaks kõrvaldavad 
värvi head imbumisomadused vajaduse 
tugevdada pinda eraldi kruntvärviga. Carat  
kujutab endast „kõik ühes“ lahendust.

Vahekiht – vahekiht on tugevasti kinnitunud 
värvi keskele ning püsib kaua elastne ja 
pehme. Seda stabiilset struktuuri ei mõjuta 
ümbritseva keskkonna temperatuuri ja õhu-
niiskuse muutused ning see avaldab tõhusat 
vastutoimet väljakuivamisele ja pragude 

tekkimisele.

Lõppviimistluskiht – väliskiht annab 
mineraalse kõvaduse. Sile ja tugev pind 
vähendab mustuse pinnale jäämist. Lisaks 
sellele on unikaalsel välisstruktuuril omadus, 
mille toimel niisutab vihm kogu fassaadi 
õhukese ühtlase veekihiga mitte suurte 
veetilkadega. Selle tulemusena uhutakse 
fassaad puhtaks ja see kuivab tunduvalt 
kiiremini ilma, et see jõuaks õhust mustust 
sisse imeda. Kiirestikuivav fassaad vähen-
dab seente ja hallituse tekkimisvõimalusi.

Esimesena tõime turule AmphiSilan NQG, 
mis pani ennast kiiresti maksma kogu 
maailmas ja millega on juba kaetud paljud 
meie fassaadikrohvid. Meie kõige uuem 
lisandus on Carat – parim värv puitfassaa-
dide jaoks. 

Värvi luues pidasime silmas eelkõige Rootsi 
karme ilmastikutingimusi. Antud värvide 
põlvkonna eeliseks on asjaolu, et neil värvi-
del töötavad tõhusalt värvipinna kõik kihid:

Nanoosakesed saavad äärmiselt hea nakke 
ja õli tungib puitu ja niisutab seda.

Elastne vahekiht järgib puidu liikumisi ja 
avaldab vastutoimet pragude tekkimisele.

Siledale, tugevale pinnale jääb mustus 
minimaalselt kinni.

Vihm peseb pinna puhtaks ja pind kuivab 
kiiresti. Vetikate ja hallitusseente pealekasvu 
oht on minimaalne.



Pärast katseperioodi Istanbulis. See külg on värvitud tavapärase fassaadivärviga...

KARMID KATSED – 
USALDUSVÄÄRSED 
TÕENDID

Carat’i omaduste testimiseks katse-
tasime oma uut värvi äärmuslikes 
tingimustes Istanbulis – Euroopa ühes 
suuremas linnas, kus õhusaaste on 
väga kõrge. 

Pärast katseperioodi Istanbulis. See külg on värvitud tavapärase fassaadivärviga...

...ja see külg C
arat’iga.

Katseperioodi vältel olid katsekehad allutatud 
ilmale, tuulele ja suurlinnaõhu mustusele. 
Katsed näitavad selget erinevust erinevate 
värvitüüpide vahel.

Proovid tavapäraste fassaadivärvidega on muutunud 
märkimisväärselt halliks ja nendele on kogunenud 
mustus, samal ajal kui nanokvartstehnoloogial 
põhineva Carat’iga värvitud katsekehad on muutustele 
vastu pidanud.

Carat’i on katsetatud Istanbulis.



CARAT – TEE TULEVIKK
Carat on tulevikuvärv, mis põhineb uuel 
arukal ja tõhusal tehnoloogial, mis on 
sellele värvile andnud terve rea 
soodsaid omadusi ja eeliseid. 

Carat hoiab puhtana

Värvil on ainulaadselt kõva, püsiva struktuu-
riga ja mittekleepuv väliskiht, mis on mustust 
tõrjuv. Samal ajal loob see tõhusa kaitse, mis 
takistab niiskuse sissetungimist. Väliskihi 
unikaalne struktuur hoolitseb ka selle eest, 
et fassaad uhutakse vihma ajal puhtaks ja 
et see kuivab kiiresti ära. Puhas, kiireltkuivav 
pind minimeerib mustuse, vetikate ja 
hallitusseente nakkumise võimaluse. 
Fassaad säilitab seetõttu pikka aega oma 
ilusa värvi ja läike.

Carat katab 
suurepäraselt

Kõrge kuivainesisaldus tagab eriti hea kat-
tevõime. Lisaks sisaldab värv sisseimbuvat 
õli, mis tungib puitu ja kaitseb seda.
Suureks eeliseks on see, et värvimine eraldi 
kruntvärviga muutub üleliigseks. Kaks kihti 
Carat’iga on puhtale puidupinnale piisav.

Carat on kiire

Carat’iga töötamine on nii kerge kui ka 
kiire. Pind on tolmukuiv juba kahe tunni 
pärast ja ülevärvitav 10 tunni pärast.
Lisaks sellele on Carat’iga värvimine 
nii kerge kui ka mugav, sest värvimisel 
on samasugune tunne kui klassikalise 
õlivärvi puhul.

”CARAT PEAKS PAKKUMA HUVI

KÕIGILE PUITMAJAOMANIKELE.”

”Amphisilan NQG koos kontseptsiooniga 
Caparol Clean Concept hoiab fassaadi-
krohvi puhtana ja ilusana pikema aja jooksul 
kui ükski teine värv, millega oleme värvinud. 
Sama tehnoloogia kasutamine CARAT’i 
puhul peaks pakkuma huvi kõigile puit
majaomanikele.”

Roland Larsson Edberg
Morneon Fasad AB tegevdirektor

”Keskendume kõrgele kvaliteedile ja panus-
tame unikaalsetele toodetele. Oleme uhked 
CARAT’i turuletoomise üle, mis on veel üks 
kõrgete tehniliste näitajatega ”Hightech-
värv”. Carat lihtsustab nii maalritöid kui 
tagab kõigi puitfassaadide pikaajalise 
kaitse.

Bengt Jacobson
Caparol Sverige AB tegevdirektor

”OLEME UHKED CARAT’I 
TURULETOOMISE ÜLE.”



TULEVIKKU

MARTIN LAMKÉN 
VÕTAB KOKKU

Olen koos oma uurijate-kolleegidega 
Caparolis väga uhke lõpptulemuse üle, 
mille andis meie eesmärgile suunatud töö 
Carat’iga.

On väga hea tunne osaleda täiesti uue värvi 
turuletoomisel, mis leiab laialdast 
kasutamist. 

Carat ületab meie ootusi ja tähendab 
revolutsioonilist täiustust kõigi värvitud 
puitfassaadide jaoks. Arendustöö on ka 
selgelt näidanud, et kui uut tehnoloogiat 
kasutada õigel viisil, saab fantastilise 
tulemuse, mis annab maalritööde 
valdkonnas paremad, vastupidavamad ja 
ökonoomsemad lahendused.



Caparol on rahvusvaheline värviekspert, kes töötab välja ja 
toob turule kõrgeima kvaliteediga unikaalseid krohvi- ja 

maalritooteid. Meie asjatundlikud ja motiveeritud töötajad 
aitavad ja juhendavad kõiki kliente projektide kavandamisel.
Caparoli kontsern on Euroopas suuruselt kolmas värvitootja, 

kes tegutseb enam kui 30 riigis. Meil on üle 100-aastane 
kogemus kvaliteedinõuete kohta eri piirkondades, arvestades 

temperatuuride jm ilmastikutingimuste eripärasid. 

www.caparol.ee
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