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CAPATECT CARBON: RANGEIMATELE 
NÕUETELE VASTAV FASSAADISOOJUSTUS



Süsiniktehnoloogia 
fassaadile

Kõige vastupidavam tipptehno-
loogiline fassaadisoojustus  

Capatect CARBON tõuseb mitmes mõttes uuele tase
mele. Ainulaadne fassaadisoojustussüsteem ühendab 
tipptehnoloogilise süsi niku mitmekülgsuse ja ülima 

vastupidavusvõime moodsaima fassaaditehnikaga. Oma 
ületamatu vastupi davuse ja löögikindluse võlgneb see 

õhuke fassaadisoojustus täiuslikult sobitu vate kvaliteet
sete orgaaniliste komponentide ainulaadsele kooslusele ja 
süsinikkiududega tugevdatud kattekihile.

Capatect CARBON süsteemiga on Caparol loonud ainulaadse kontsept-
siooni, mis tagab suurima koormustaluvuse ja peab tänu patenteeritud 
süsiniktehnoloogiale vastu ka väga tugevatele löökidele.

Capatect CARBON  
Parim SILS turul

✓  Aastakümneteks tagatud energiasääst

✓  Äärmiselt pragunemis- ja löögikindel (kuni 60 J)

✓  Püsivaim värvitoon ja kaitse mustuse eest

✓  Tõhus kaitse vetikate ja seente vastu

✓  Arvukad kujundusvõimalused
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Kvaliteetne fassaadisoojustus tänu patenteeritud süsiniktehnoloogiaga
 orgaanilistele komponentidele 

Capatect CARBON on äärmiselt kauakestev fassaadisoojustussüsteem, mis tagab energia kokkuhoiu mitmeteks 
 aastakümneteks. Hea tõmbetugevuse, väikse kaalu ning temperatuurimuutustele ja kemikaalidele vastupidavuse tõttu 
kasutatakse hea kvaliteediga süsinikku ka lennukiehituses, kosmosetehnoloogias, meditsiinitehnikas ja motospordis. 
Tulemus: suurepärane kaitse mehaanilist vastupidavust vajavatele fassaadidele.
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SOE:
isolatsioonivõime

ILUS:
atraktiivsus

TUGEV:
pikaealisus

Capatect liimimismass

Vahtpolüstüreen plaatidest (EPS) või mineraalvillast  
koosnev soojustusmaterjal

Armeeringkiht (pahtlimass) koos armeerimisvõrguga

Fassaadikrohv

Fassaadivärv

1
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Capatect CARBON süsteemi ülesehitus



Capatect CARBON tipptehnoloogilise soojusisolatsioonisüsteemi eriti 
õhukesed fassaadisoojustusplaadid tagavad püsivalt tõhusa soo-
jusisolatsiooni, mis täidab ka kõige nõudlikuma inimese ootused. 
Soojustusplaadid vähendavad märgatavalt ka hoone energiakulu.

Parim soojusisolatsioon – 
hubasemad elutingimused
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Maksimaalne energia
kokkuhoid – garanteeritud 
 mitmeteks aastakümneteks 

Capatect CARBON ei ole põhjuseta kõige tõhusam ja 
vastupidavam fassaadisoojustus turul. Ka soojusiso

latsiooni poolest on uuendusliku süsiniktehnoloo giaga 
fassaadisoojustus kõige tulemuslikum. Eriti õhukesed 

ja vähe ruumi võtvad soojustusplaadid hoiavad hoone 
energiakulu madala mitu aastakümmet. Soojus tamine 
tasub end ära tänu suurele küttekulude kokkuhoiu le, lisaks 

muutuvad ka elamistingimused märksa mugavamaks.

Capatect CARBON  
Õhuke ja vastupidav fassaadisoojustus  
suure energiasäästuga

✓  Eriti õhukesed polüstürool- ja mineraalvillaplaadid,  
mis on väga soojapidavad (λ 0,032 ja λ 0,033 W/mK)

✓ Hubane õhkkond

✓ Tuntavalt väiksem energiakulu mitmeteks aastakümneteks

SOE
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Tõhus energia kokkuhoid

Kogemused näitavad, et Capatect CARBON fassaadisoojustus
süsteemiga võib hoone energiakulu tuntavalt vähendada. See 
tasub end ära, sest enamik soojusenergiast kaob halvasti soojus
tatud fassaadi tõttu.

Õhuke ja tõhus soojusisolatsioon

Capatect CARBON süs teemilahenduse väga õhukestel, kergetel 
ja eriti tõhusatel soojustusplaatidel on suurepärased soojusnäita
jad. Nende soojusjuhtivus on 0,033 ja 0,032 W/mK (Capatect 
CARBON A + B).

Soojus püsib majas: see hoone
 on soojustatud Capatect CARBON 

süsteemiga.

Katus 

22%

Fassaad 
30 %

Aknad 20%

Ventilatsioon 13%

K
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15%

Allikas: Saksa energiaagentuur (dena), 
soojustamata maja energiakaod

Energiakulu ühepereelamus

76%

1% 11% 12%



Mitmekülgsed võimalused 
modernselt kujundatud fassaadile

Capatect CARBON on esimene süsteemilahendus, 
mis võimaldab kasutada eriti tumedaid värvitoone ja 
teeb seega soojusisolatsioonide värvispektri täiuslikuks. 

Ka lamekatustega ja seega suure niiskuskoormusega 
fassaadid säilitavad Capatect CARBONiga mitmeteks 

aastakümneteks hea väljanägemise ja funktsionaalsuse. 
Võimalik on katta isegi keerukamaid kumerusi ning süs
teem on mõeldud ka eriti nõudliku soklipiirkonna jaoks.

Capatect CARBONile ei ole need väljakutsed probleemiks: 
süsinikkiuga tugevdatud kvaliteetsed ja orgaanilised katted 

on äärmiselt painduvad ja löögikindlad ning taluvad seega 
probleemideta ka suuremaid koormusi. 

ILUS

Capatect CARBON  
Miski ei ole võimatu

✓  Eriti tumedad värvitoonid heledusastmega kuni 5

✓  Puhtad pealispinnad tänu patenteeritud  
NQG-tehnoloogiale

✓  Suurepärane värvikirkus ja parim kaitse pragunemise eest

✓  Äärmiselt vastupidav ja funktsionaalne fassaadi igas  
piirkonnas – kaasa arvatud soklipiirkond
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Kõikidest turul olevatest fassaadisoojustussüsteemidest pakub Capa-
tect CARBON ainsana arhitektidele, inseneridele ja ehitajatele enne-
olematuid võimalusi modernse fassaadi kujundamiseks. Võimalik on 
kasutada isegi eriti tumedaid täistoone, mille heledusaste on kuni 5.

Piiramatud  
kujundusvõimalused
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Puhtad fassaadid tänu patenteeritud Nano-Quarz-Gitter tehnoloogiale 

Tänu patenteeritud NanoQuarzGitter tehnoloogiale tõuseb Capatect CARBON uuele tasemele fassaadi kaitsmisel mus
tuse eest. Uued NQGvärvid ja krohvid hoiavad fassaadi tunduvalt kauem ilusana ja värvi erksana. Sideaines olevate 
kolmemõõtmeliste nanokvartsosakeste abil kleepub pinnale tunduvalt vähem mustuseosakesi. Rikkalikud pigmendid 
hoolitsevad erakordselt erksa ja särava värvitooni eest.

Nano-Quarz-Gitteri kvaliteet 
Capatect CARBONigaTavaline silikoonvaikvärv



Capatect CARBON on vastupidav. Fassaadisüsteemil on tänu uuen-
duslikule süsiniktehnoloogiale silmapaistev koormustaluvus – kuni 
60 J. See on tõestatult tänapäeva kõige löögikindlam fassaadisoo-
justussüsteem.

Esmaklassiline  
kestvus garanteeritud

TUGEV
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Kõige löögi- ja
 pragunemiskindlam

Enesestmõistetavalt peab fassaad taluma mitmesugust 
mehaanilist koormust. Nõudlikumates kohtades nagu 
esimene korrus, sokli ja sissepääsualad kaitseb kah

justuste eest kõige kindlamalt Capatect CARBON. Ma
jaseinale toetatud jalgrattad, lendavad pallid, prügikastid, 

kolimised ja teised mõjutajad ei tee äärmiselt löögikindlale 
pealispinnale nii kergesti viga. Tänu ülimale põrutus ja 
löögikindlusele peab Capatect CARBON vastu ka suurele 

mehaanilisele koormusele. Selle teeb võimalikuks uuendus
lik süsiniktehnoloogia. Lisaks kaitsevad väga elastsed kihid 

ka pragunemise eest.

Capatect CARBON  
Peab vastu ka tugevaimatele löökidele

✓  Äärmiselt suur löögitugevus (kuni 60 J)

✓  Kõrgeim kaitse temperatuurimuutustest tekkivate  
pragude eest

✓  Peab vastu rahele, pakasele ja kuumusele

✓  Pikka aega tõhus ja kahjustamata pealispind

✓  Maksimaalselt pikk renoveerimistsükkel
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Tipptehnoloogilise süsiniku tõmbetugevus

Tõestatud koormustaluvus

Pärast intensiivseid katseid lisas Euroopa Sertifitseerimisamet 
Capatect CARBONi parimasse kasutuskategooriasse 1. Capatect 
CARBONi pealispind säilitab oma funktsiooni ka suure koormuse 
juures.

Pallipõrke- ja rahekindlus 

Veel üks tähtis Capatect CARBONi vastupanuvõime näitaja on 
pallipõrkekindluse katse edukas läbimine. Capatect CARBONil 
kuulub ka kõrgeimasse rahekaitse kategooriasse (HW 5) vastavalt 
VKFi (Šveitsi Päästeameti) katsetulemustele. 

Tavalised mineraalsed  
viimistlused

Süsinikkiud elektronmikroskoobi all

Capatect CARBON

Materjal Tihedus Tõmbetugevus

Süsinik 1,8 g/cm3 4560 N/mm2

Ehitusteras 7,84 – 7,87 g/cm3 310 – 630 N/mm2 

Titaan 4,5 g/cm3 300 – 900 N/mm2

Alumiinium 2,7 g/cm3 45 N/mm2

Jalgpallilöögi mõju: u 42 J Rahe koormus: u 39 J
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Andmed ja faktidSüsteemi ülesehitus

Capatect CARBON B –
raskesti süttiv

Fassaadisoojustusplaat 

DalmatinerFassadendämmplatte 155 WLG 032

Liimimismass 

Capatect Dämmkleber 185

Armeeringkiht 

CarbonSpachtel ja 
CapatectOrCAGewebe

Viimistluskrohv 

ThermoSan Fassadenputz NQG 
(alternatiiv Capatect CarboPor Putz)

Viimistlusvärv (vajadusel) 

ThermoSan, 2 kihti
Viimistlusvärv on vajalik tumedate värvitoonide korral 

Capatect CARBON A –
mittepõlev

Fassaadisoojustusplaat 

CapatectMWFassadendämmplatte 149 EXTRA, 
WLG 035

Liimimismass 

Capatect Dämmkleber 185

Armeeringkiht 

CapatectOrCaSpachtel ja 
CapatectOrCaGewebe

Viimistluskrohv 

ThermoSan Fassadenputz NQG

Viimistlusvärv (vajadusel) 

ThermoSan, 2 kihti
Viimistlusvärv on vajalik, kui heledusaste ≤ 15 

Capatect CARBON

Tuletundlikkus
(vastavalt standardile EVS EN 3502) 

A2s1, d0

mittepõlev

Bs1, d0

raskesti 
süttiv

Soojustuse soojusjuhti
vus (W/mK)

0,032

Värvi heledusaste (HBW)

(0 = must, 100 = valge)
≥ 5

Löögi ja tõuketugevus 
(džaulides)

≤ 60

Pragunemiskindlus     

Pallipõrkekindlus
(vastavalt standardile DIN 180323)     

Vastupidavus rahele     

Värvitooni püsivus     

Vett hülgavus     

Vastupidavus määrdumisele     

Töödeldavus     

= hea

= väga hea

= suurepärane

        

        

        



Komponentide nimekiri
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Capatect
CARBON A

Capatect
CARBON B

LIIMIMISMASSID
Capatect-Dämmkleber 185  ■ ■

Capatect-Klebe- u. Armierungsmasse 186 M  ✓ ✓

Capatect Arma Reno 700 ■ ■

Capatect-Rollkleber 615 – ■

SOOJUSTUSPLAADID
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, WLG 035 ■ –
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033, WLG 033 ✓ –
Dalmatiner-Fassadendämmplatte 160, WLG 035 – ■

Dalmatiner-Fassadendämmplatte 155, WLG 032 – ✓

TÜÜBLID
Capatect-Schlagdübel 041 ■ ■

Capatect-Universaldübel 053 (Carbon-Dübel) ✓ ✓

ALUSKROHVID
Capatect-OrCa-Spachtel ✓ –
CarbonSpachtel – ✓

Capatect CarboNit 2K – ■

ARMEERIMISVÕRGUD
Capatect-OrCa-Gewebe ✓ ✓

Capatect-Panzergewebe 652 ■ –
Capatect-Gewebe 650 ■ ■

Capatect
CARBON A

Capatect
CARBON B

PEALISKROHVID JA LAMELLTELLISED
ThermoSan-Fassadenputze NQG  ✓ ■

Capatect CarboPor Putz ■ ✓

Meldorfer Flachverblender – ■

PEALISKROHVID JA LAMELLTELLISED
ThermoSan (NQG) ✓ ✓

AmphiSilan ■ ■

✓  Soovituslikud ja sertifitseeritud kombinatsioonid

■    Sertifitseeritud kombinatsioonid

■    Tehniliseslt toimivad kombinatsioonid,  
ilma ETA sertifikaadita

–    Kombinatsioon ei ole võimalik



FASSAADISOOJUSTUS CAPAROLILT

Soe. Ilus. Tugev.

Võtke ühendust oma Caparoli müügikonsultandiga.
Vastame meeleldi kõigile küsimustele, mis puudutavad 
süsteeme ja nende komponente.

www.caparol.ee


