ArmaReno 700
Soojustussüsteemidele ja dekoratiivviimistluseks sise- ja välistingimustesse

Multifunktsionaalne universaalne materjal

PROFESSIONAALIDE EHITUSVÄRVID

Minimalistlik disain ning industriaalne
arhitektuur on moodsa arhitektuuri uus
suundumus. Suunda iseloomustab betoonile
või müüritisele sarnanev lõppviimistlus nii
sise- kui välistingimustes.

ArmaReno 700
Kvaliteetne multifunktsionaalne mineraalne
kuivsegu, mida kasutatakse mitte ainult
Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides,
vaid ka loominguliste viimistluslahenduste
jaoks sise- ja välistöödel.

Materjali omadused
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universaalselt kasutatav
Kiududega tugevdatud
Vastupidav mehaanilisele koormusele
Suurendatud elastsus ja nakkevõime
Kõrge veeauru läbilaskvus
Pinnalekandmine käsitsi või masinaga
Optimaalne töötlemisaeg
Sisaldab niiskust tõrjuvaid lisandeid
Vilditav (märglihvitav)

Erinevad kasutusalad
Soojustussüsteem

Dekoratiivtehnikad

•
•
•
•
•

Soojustamata sise- ja välispindade viimistlemiseks
dekoratiivtehnikas, nt betooni efekt, paekivi, puidu või tellise
jäljendamine, kammimistehnika kelluga.

Soojusisolatsiooniplaatide liimimine
Soojusisolatsiooniplaatide armeerimine
Dekoratiivne lõppviimistlus
Soojustussüsteemi parandamine
Nakkekihi loomine siledatele mineraalsetele pindadele

Dekoratiivsed viimistlustehnikad
Betooniefekt – klassikaline, sileda
betooni disain
Kui soovid vaheldust kraape- ja hõõrdekrohvi struktuurile,
siis ArmaReno 700 pakub suurepärast võimalust eheda
betoonpinna loomiseks.
Süsteemi materjalid:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Histolith AntikLasur (sisetöödel Capadecor DecoLasur)
• Histolith Silikat-Fixativ (vajadusel)
• Histolith Volltonfarbe (vajadusel)

Rustico – peened, graafiliselt
struktureeritud pinnad
Rustico peen struktuur mõjub ühtaegu graafiliselt ja nõtkelt.
Pinna graafiline põhimuster tuleb säravalt esile valguse ja
varju koosmõjus, aga ka tänu klassikalisele käsitsitööle, mis
pinda veelgi elavdab.
Süsteemi materjalid:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Caparol ThermoSan

Traventino – looduslik paekivi välimus
Looduslikud pinnad mõjuvad hubaselt ja kiirgavad soojust.
See tehnika võimaldab luua ruumis loodusliku paekivi
imitatsiooni. ArmaReno 700 abil on võimalik vastavalt oma
soovile luua erinevate kivipindade struktuur ja värvitoon.
Süsteemi materjalid:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Histolith AntikLasur (sisetöödel Capadecor DecoLasur)
• Histolith Silikat-Fixativ (vajadusel)
• Histolith Volltonfarbe (vajadusel)

Puiduimitatsioon
Puidule omase struktuuriga/välimusega dekoratiivviimistlus
mineraalsele pinnale. ArmaReno 700 võimaldab luua
ilmekaid puidu struktuure.
Süsteemi materjalid:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Caparol ThermoSan
• Histolith AntikLasur (sisetöödel Capadecor DecoLasur)

Dekoratiivsete viimistlustehnikate materjalid
Capatect ArmaReno 700
Kvaliteetne multifunktsionaalne mineraalne kuivsegu, mis on mõeldud dekoratiivseks
pinnaviimistluseks, soojusisolatsiooniplaatide (EPS, mineraalvill) liimimiseks,
armeerimiseks ja soojusisolatsioonisüsteemide parandamiseks. Pärast materjali
täielikku kuivamist tuleb pind katta kaitsva värvikihi või lasuuriga.

Caparol ThermoSan
Nanokvarts-osakestega silikoonvaiksideaine kombinatsioon kauakestvalt puhaste
fassaadide saavutamiseks. Täna kolmedimensioonilisele võrgule on värv mustust
hülgav ja tagab kauakestva värvitoonipüsivuse. Lisaks kaitseb värv seente ja hallitusega
saastumise eest.

Caparol PutzGrund 610
Veega lahjendatav, nakkuvust parandav, täitev spetsiaalne kruntvärv kandvatele
mineraalsetele aluspindadele välis- ja sisetöödeks. Kunstvaikkrohvi, silikoonvaikkrohvi,
dispersioon-silikaatkrohvi, mineraal¬krohvi või kirjukivikrohvi all kasutatav krunt
spetsiaalselt nakkuvust parandava eelviimistluse tegemiseks, mis hõlbustab oluliselt
nende materjalide pealekandmist ja struktureerimist ning võimaldab suuri pindu
kiiremini katta.

Capadecor DecoLasur Matt
Matt vesialuseline dispersioonlasuurvärv sisetöödeks. Sobib siledate aluspindade ning
struktuurkrohvide katmiseks.

Histolith® AntikLasur
Histolith Antik-Lasur on värvitu lasuurikontsentraat, mida kasutatakse dekoratiivsete
lasuurvärvikihtide kandmiseks ajalooliste hoonetele, järgides vanade värvkatete eeskuju.
Sobib suurepäraselt ka looduskivide katmiseks struktuurihoidvate lasuurvärvkatetega.
Käsitsi on võimalik toonida Sylitol täistoonvärvide või toonitud tootega Histolith
Außenquarz, lisades neid maksimaalselt 30%. Lisaks on võimalik toonida anorgaaniliste
pastadega ColorExpress toonimissüsteemis.

Histolith® Silikat-Fixativ
Histolith Silikat-Fixativ on värvitu kruntimisvahend, mida kasutatakse
kruntimisvahendina tugevalt ja ebaühtlaselt imavate aluspindade imavuse
ühtlustamiseks ja tugevdamiseks ning Histolith dispersioonsilikaatvärvide
lahjendamiseks.

Histolith® Volltonfarben
Sol-silikaadi baasil värviküllased täistoon- ja toonimisvärvid. Täistooni seina
värvmiseks, samuti maalimiseks ja kirjade tegemiseks, aga ka Histolith ja Sylitol
dispersioonsilikaatvärvide ja -krohvide toonimiseks. Liitiumvesiklaasi lisandid
vähendavad soolakahjustusi ja võimaldavad saavutada eriti erksaid värvitoone.
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