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Uued fassaadisoojustussüsteemid Caparolilt:
energiasäästlikud, pikaealised, atraktiivsed.
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Sissejuhatus

Austatud daamid ja härrad
Optimaalselt soojustatud fassaad mitte ainult ei vähenda
hoone küttekulusid, vaid pikendab hoone kasutusiga,
tõstab elanike silmis hoone väärtust ning seob elanikud
oma harjumuspärase elu- ja töökeskkonnaga. Nüüdisaegsed fassaadisoojustussüsteemid ei täida seega
mitte ainult kaitsefunktsiooni ja väärtuse säilitamise
funktsiooni, vaid nad peavad vastama ka rangetele
kujundusnõuetele.
Fassaadisoojustuse kvaliteedi määravad kolm tegurit:
isolatsioonivõime, pikaealisus ja atraktiivsus. Fassaadisoojustuse valdkonna teerajajana töötab Caparol juba
50 aastat selle nimel, et muuta fassaadisoojustust veelgi
energiatõhusamaks ja vastupidavamaks ning disainilt
atraktiivsemaks.
Tänu meie uusimale võtmeinnovatsioonile saame
fassaadisoojustuse isolatsioonivõimet võrreldes traditsiooniliste polüstüroolplaatidega tunduvalt suurendada,
fassaadi määrdumisvastaseid omadusi parandada ning
vastupidavuse uuele tasemele viia.

Nüüd oleme teie jaoks kokku pannud kolm süsteemipaketti, mis on ette nähtud erinevate nõuete täitmiseks
ja mis koosnevad ainult kasutussõbralikest ja kvaliteetsetest komponentidest. See lihtsustab teil toodete
valimist ja tõstab süsteemi töökindlust.
Tänu meie moodsatele soojusisolatsiooni liitsüsteemidele anname teie käsutusse tehnoloogia, mis võimaldab
täita järjest rangemaks muutuvaid nõudeid ressursse
säästva, jätkusuutliku ja kestva ehitamise kohta.
Järgmistelt lehekülgedelt saate teada, kuidas selliseid
süsteeme ehitatakse ja milliseid konkreetseid eeliseid
need kaasa toovad. Kõigile lisaküsimustele vastab
meeleldi personaalselt Caparoli volitatud müüginõustaja.
Kasutage ära meie eelist, mis puudutab hoone väärtuse
pikaajalise säilitamise alast pädevust.
Lugupidamisega

Thomas Götz
Kirde-Euroopa rahvusvahelise äripiirkonna juht
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Süsteemi ülesehitus

Kõrgtehnoloogiline
soojustus – proﬃdelt
proﬃdele
Ehitustöölisena soovite optimaalselt töötada, projekteerijana oma ideid
ellu viia ja tellijana säilitada oma hoone väärtust. Caparol vastab kõigile
nendele nõuetele tänu oma lihtsale, selgele ja läbipaistvale sortimendi
le, mis hõlmab kolme „rätsepatööna“ valmivat soojustussüsteemi.

Täielik töökindlus
Mille tagab eelnevalt konfigureeritud komplektne süsteem, mis koosneb ainult järeleproovitud kaubamärgiga
tootjate sertifitseeritud komponentidest? Eelkõige tagab
see töökindluse. See on otsustav kriteerium investorite
jaoks, kes soovivad säilitada oma hoone väärtust võimalikult pikka aega ja vältida lühikesi renoveerimistsükleid.
Süsteemid on välja töötatud erineva tasemega nõuete
täitmiseks. Seega sobivad nad nüüdisaegse fassaadiehituse
kogu spektri jaoks.
Paigaldamise lihtsustamiseks on kõik süsteemid jaotatud
tulepüsivusklassideks (klassifitseeritud vastavalt standardile
EVS EN 13501): A tähistab mittepõlevaid ja B raskesti süttivaid
materjale.
Süsteeme hinnati tuntud hotellihindamissüsteemi järgi ning tulemused on järgmised:
Capatect CARBON
Rangeimatele nõuetele vastav fassaadisoojustus.
Suurim löögitugevus, värvitoonid kuni mustani.
Capatect LONGLIFE
Rangetele nõuetele vastav fassaadisoojustus.
Pikk kasutusiga ka suurel koormusel.
Capatect CLASSIC
Kõrgendatud nõuetele vastav fassaadisoojustus.
Juba rohkem kui 50 aasta jooksul järeleproovitud Saksa kvaliteet.

Üksikkomponendid süsteemses seoses
Alles süsteemses seoses avaldub üksikute komponentide täielik toime. Seejuures täidab iga komponent teatud kindlat põhiülesannet.
Nii määrab soojustusmaterjal ära isolatsioonivõime, armeeringkiht konstruktsiooni kasutamisea ja viimistluskiht süsteemi atraktiivsuse.
Kuid mis täpselt peitub nende mõistete taga?
SOE: isolatsioonivõime

ILUS: atraktiivsus

TUGEV: pikaealisus

✓ Energia tõhusus

✓ Fassaadivärvide lai spekter kuni
elegantsete tumedate toonideni

✓ Suur vastupidavus löökidele

✓ Kaitse sooja ja külma eest

✓ Värvitoonide püsivus ja vastupida
vus määrdumisele

✓ Mugav sisekliima
✓ Niiskuse optimaalne
reguleerimine
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✓ Puhas fassaad (kaitseb vetikate ja
seentega saastumise eest)
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✓ Optimaalne kaitse soojuse, külma,
pakase ja rahe eest kõigis kliimavöön
dites
✓ Elastne soojustussüsteem tasakaa
lustab suuri temperatuurierinevusi ja
hoiab ära pragude tekkimist

1

Capatect liimimismass

2

Polüstüroolkõvavahtplaatidest või mineraalvillast
koosnev soojustusmaterjal

3

Armeeringkiht (pahtlimass) koos armeerimisvõrguga
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Fassaadikrohv
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Fassaadivärv

Süsteemne fassaadisoojustus

Süsteemi eelised
Capatect CARBON
✓ Suurim löögitugevus
✓ Värvitoonid kuni mustani välja
✓ Pikaealine puhas fassaad
✓ Kasutusvalmis krohv

Capatect LONGLIFE
✓ Pikaealine ka suure koormuse korral
✓ Suur löögikindlus ja vastupidavus pragudele
✓ Suur veeauruläbilaskvus
✓ Kasutusvalmis krohv

Capatect CLASSIC
✓ Parim süsteem standardtoodete segmendis
✓ Saksa kaubamärgile iseloomulik kvaliteet
✓ Süsteemi eluiga üle 50 aasta
✓ Ökonoomne lahendus
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Süsteemi klassiﬁkatsioon
Capatect CARBON
Isolatsioonivõime
Atraktiivsus
Pikaealisus

Capatect LONGLIFE
Isolatsioonivõime
Atraktiivsus
Pikaealisus

Capatect CLASSIC
Isolatsioonivõime
Atraktiivsus
Pikaealisus
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Capatect CARBON

Capatect CARBON:
rangeimatele nõuetele
vastav fassaadisoojustus

Teemant koosneb puhtast süsinikust. Teemant
on kõige kõvem looduslik aine ja tänu oma
haruldusele ka kõige eksklusiivsem. Mitte ükski
vääriskivi ei ole oma puhtuse ja värvitasakaalu
poolest teemandiga võrreldav. Ja mitte ühte
gi soojustussüsteemi ei saa võrrelda Caparol
CARBON’i vastupidavuse ja kõvadusega.
Nii nagu lihvimine annab teemandile iseloomuliku sära, annab
süsinikkiuga tugevdatud armeeringkiht Capatect CARBON
soojustussüsteemile mehaanilise tugevuse ja termilise koormatavuse. Selle tulemusena on pragude tekkimine materjali
pealispinnas peaaegu välistatud. Lisaks on süsteemil järgmine
eelis: kõik seni kehtinud värvitoonipiirangud langevad ära- valida
saab iga soovitud värvitooni.
Nii nagu teemandi valguspeegeldust võivad häirida võõrkehad,
võivad fassaadioptikat rikkuda mustusosakesed ning vetika- ja
seenkahjustused. Fassaadikrohvides ja -värvides kasutatav NanoQuarz-Gitter (nano-kvarts-võrk) tehnoloogia hoolitseb fassaadi
pikaealisuse ja puhtuse eest.
Capatect CARBON
✓ Tõenäoliselt maailma parim fassaadisoojustus
✓ Mitmekordselt patenteeritud süsinikusüsteem
✓ Suurim löögitugevus
✓ Maksimaalne värvitoonispekter kuni mustani välja
✓ Pikaealine puhas fassaad
✓ Kasutusvalmis krohv
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Süsteemi ülesehitus
Capatect CARBON A
mittepõlev

Capatect CARBON B
raskesti süttiv

Carbon liimimismass

Carbon liimimismass

Capatect Dämmkleber 185

Capatect Dämmkleber 185

Carbon fassaadisoojustusplaat

Carbon fassaadisoojustusplaat

Capatect-MW-Fassadendämmplatte
149 EXTRA, WLZ 035

Dalmatiner-Fassadendämmplatte 155, WLZ 032

Armeeringkiht
Capatect-OrCa-Spachtel
ja Capatect-OrCa-Gewebe

Viimistluskrohv

Armeeringkiht
CarbonSpachtel ja Capatect-OrCa-Gewebe

Viimistluskrohv
ThermoSan Fassadenputz NQG

ThermoSan Fassadenputz NQG

Viimistlusvärv (vajadusel)

Viimistlusvärv (vajadusel)

ThermoSan, 2 kihti
Viimistlusvärv on vajalik tumedate värvitoonide korral

ThermoSan, 2 kihti
Viimistlusvärv on vajalik, kui heledusaste ≤ 5
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Capatect LONGLIFE

Capatect LONGLIFE:
tuleviku fassaadisoojustus

Kõiki elevandi tähtkujus sündinud fassaadi
soojustusi peaks ees ootama väga pikk
tulevik. Seda põhjusel, et Capatect LONGLIFE’i
pikaealisus on võrreldav lõvi enesekindluse,
skorpioni kiivuse või kala tundlikkusega.
Loomulikult on Caparoli elevandi tähtkuju fiktsioon, kuid
siiski reaalse sisuga. Elevant ei ole kuulus mitte ainult oma
väga pika eluea, vaid ka väga paksu naha poolest.
Fassaadisoojustus on hoone kaitsekiht ja optimaalsel juhul
ka hoone ehe. Soojustussüsteemi pikaealisus ja atraktiivsus
sõltuvad sellest, kuidas soojustus käitub koormuse korral ja
kuivõrd see tõrjub mustust.
Tänu väga elastsele soojustusmaterjalile ja eriti vastupidavale
armeeringkihile saavutab Capatect LONGLIFE’i koormatavus
võrreldes traditsiooniliste soojustussüsteemidega tunduvalt
suuremaid väärtusi. Nano-Quarz-Gitter tehnoloogial põhinevad
fassaadikrohvid ja -värvid hoiavad pealispinna väga pikka aega
puhtana ja värvi erksana.
Capatect LONGLIFE
✓ Pikk kasutusiga ka suure koormuse korral
✓ Suure löögitugevusega ja vastupidav pragude tekkimisele
✓ Suur veeauruläbilaskvus
✓ Kasutusvalmis armeering (orgaaniline)
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Süsteemi ülesehitus
Capatect LONGLIFE A
mittepõlev

Capatect LONGLIFE B
raskesti süttiv

Capatect liimimismass

Capatect liimimismass

Capatect Dämmkleber 185

Capatect Dämmkleber 185

Fassaadisoojustusplaat

Fassaadisoojustusplaat

Capatect-MW-Fassadendämmplatte
149 EXTRA, WLZ 035

Dalmatiner- Fassadendämmplatte 160, WLZ 035

Armeeringkiht
Longlife Spachtel A ja Longlife Gewebe

Viimistluskrohv
Longlife Putz A

Viimistlusvärv
Silikoonvärv

Armeeringkiht
Longlife Spachtel B ja Longlife Gewebe

Viimistluskrohv
Longlife Putz (alternatiiv AmphiSilan Fassadenputz)

Viimistlusvärv
Silikoonvärv
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Capatect CLASSIC

Capatect CLASSIC:
oma klassi parim

Berliin, 1957. a. sügis: maaler Föller tahab
oma ühepereelamut soojustada ja küsib nõu
Caparoli asjatundjatelt. Talle meenuvad järg
mised juhised: „Stüroporplaadid tuleb paigal
dada ühes kihis ja asetada tihedalt teineteise
kõrvale, pahteldada ja värvida Caparoli värvi
ga.“ Seega leiutas Caparol meetodi, mis kirjutati
kindlalt ajalukku.
50 aastat ja miljon ruutmeetrit soojustatud pinda hiljem
võime öelda: meie tehnoloogia on loonud uue koolkonna ja
seda on pidevalt edasi arendatud. Nii ei koosne Capatect
CLASSIC’u soojustusplaadid enam stüroporist, vaid mineraalvillast või polüstüroolist. Pahtlit on tugevdatud armeeringkihiga
ja fassaadivärvide retseptid põhinevad silikaatidel.
See, mis alles jääb, on kvaliteet: kogutoime on selline, et süsteem
on oma klassis parim. Siin on näha, et pikk kogemuspotentsiaal
annab selge eelise, mis puudutab pädevust. Caparol tähistas
varem ja tähistab ka praegu Saksa kaubamärgi soliidset kvaliteeti
ja on valmistatud rahuldamaks kõige rangeimaid nõudeid.
Capatect CLASSIC
✓ Parim süsteem kõrgema kvaliteediklassi segmendis
✓ Süsteemi eluiga üle 50 aasta
✓ Saksa kaubamärgi soliidne kvaliteet
✓ Eriti ökonoomne lahendus
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Süsteemi ülesehitus
Capatect CLASSIC A
mittepõlev

Capatect CLASSIC B
raskesti süttiv

Capatect liimimismass

Capatect liimimismass

Capatect Dämmkleber 185

Capatect Dämmkleber 185

Fassaadisoojustusplaat

Fassaadisoojustusplaat

Capatect-PS-Fassadendämmplatte 100,
WLG 040

Capatect-PS-Fassadendämmplatte 600,
WLG 040

Armeeringkiht

Armeeringkiht

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
ja Capatect-Gewebe 650

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
ja Capatect-Gewebe 650

Viimistluskrohv

Viimistluskrohv

Capatect Mineral-Leichtputz

Capatect Mineral-Leichtputz

Viimistlusvärv

Viimistlusvärv

Silikaat- fassaadivärv

Silikaat- fassaadivärv
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Andmed ja faktid

Edu on mõõdetav
Pilk Caparoli uusimale innovatsioonile näitab, et alati leitakse uusi arukaid
viise, kuidas fassaadi muuta veelgi energiatõhusamaks, vastupidavamaks
ja atraktiivsemaks. Pilk meie kolme soojustussüsteemi tehnilistele
süsteemiandmetele näitab, et meie edu on mõõdetav.

Faktide kontroll: uued arendused
Need, kes oskavad väärtustada pikaealisust, vajavad
sooritusvõimelistest üksikkomponentidest koosnevat
veenvat kogusüsteemi. Pilk meie uusimatele arendustele
ja tähtsaimate parameetrite võrdlus näitab, et kõik kolm
Capatect soojustussüsteemi on ära teeninud vähemalt
omadussõna „väärtuslik“.
Dalmatherm fassaadisoojustusplaat on termiliselt nii vastupidav ja stabiilse kujuga, et seda saab optimaalselt paigaldada ka kõrgel temperatuuril. Seda materjali iseloomustab
traditsiooniliste plaatidega võrreldes 30% suurem soojustusvõime. Tänu suuremale energiatõhususele tasuvad investeeringud senisest kiiremini ära.
Süsinikkiududega tugevdatud armeeringkiht annab fassaadile
seniolematu löögikindluse. Orgaaniline aluskrohv on nii elastne,
et peab vastu ka temperatuurist tingitud kõrgetele pingetele. Tänu
sellisele pragunemiskindlusele on nüüd võimalik kasutada ka musti
fassaadivärvitoone. Täiendavaks eeliseks on materjali paigaldussõbralikkus. Orgaaniliselt seotud aluskrohvi ei ole vaja segada
veega.
Uudne silikoonvaik-sideaine Nano-Quarz-Gitter struktuuriga (NQG)
kaitseb fassaadi vetika- ja seenkahjustuste eest. Sideaine ei paisu ka
mitte suurel kuumusel ja tänu sellele koguneb vähem mustuseosakesi.
Fassaad püsib kauem puhas ja kena.
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Andmete kontroll: süsteemi omadused
Capatect CARBON
Tuletundlikkus (vastavalt standardile EVS EN 13501)

Soojustuse soojusjuhtivus (W/mK)

Capatect LONGLIFE

Capatect CLASSIC

A2-s1, d0

B-s1, d0

A2-s1, d0

B-s2, d0

A2-s1, d0

B-s2, d0

mittepõlev

raskesti süttiv

mittepõlev

raskesti süttiv

mittepõlev

raskesti süttiv

0,032

0,035

0,040

Värvi heledusaste (HBW)
(0 = must, 100 = valge)

≥5

≥ 15

≥ 20

Löögi- ja tõuketugevus (džaulides)

≤ 60

≥ 10

≥3

Pragunemiskindlus
Pallipõrkekindlus

(vastavalt standardile DIN 18032-3)

Vastupidavus rahele
Värvitooni püsivus
Vett hülgavus (w-väärtus)
Vastupidavus määrdumisele
Töödeldavus
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Mõisted

Kas teadsite?

Mida näitab
soojusjuhtivustegur?
Soojusjuhtivustegur λ (lambda) näitab ehitusmaterjali
soojusjuhtivust vattides Kelvini kraadidega läbikorrutatud
meetrite kohta (W/mK). Soojusjuhtivustegur iseloomustab
seega materjali võimet transportida soojusenergiat.
Mida väiksem on soojusjuhtivustegur, seda paremad soojustusomadused materjalil on. Kõik soojustusmaterjalid klassifitseeritakse soojusjuhtivusrühmadesse (WLG), mille määravad
soojusjuhtivusteguris kolm esimest numbrikohta pärast koma.
Näide: juba mineraalvillast või polüstüroolist standardsetel
soojustusplaatidel nagu näiteks Capatect CLASSIC’ul on madal soojusjuhtivustegur (λ) 0,040 W/mK. Seega kuuluvad nad
rühma WLG 040.
Dalmatherm soojustusplaat Capatect CARBON’il on see väärtus
veelgi väiksem: oma soojusjuhtivusteguriga 0,032 W/mK kuuluvad
nad rühma WLG 032. See isolatsioonivõime iseloomustab kõige
rohkem seda, mida fassaadisoojustuse puhul on võimalik saavutada.

Energiakadu: soojustamata (vasakul) ja soojustatud fassaad
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Mida näitab heledusaste?

Mida tähendab löögitugevus?

Heledusaste (HBW) on värvitooni intensiivsuse mõõduks. Heledustegur iseloomustab pinna heledust nii nagu inimsilm seda tajub.
Mõõteväärtus 100 vastab seejuures absoluutselt valge pinna heledusele ja mõõteväärtus 0 absoluutselt musta pinna heledusele.

Soojustussüsteem peab pidama vastu löökidele. Soojustussüsteem ei pea fassaadi kaitsma mitte ainult tuule ja ilmastiku
eest, vaid ka pallide, jalgrataste, prügikonteinerite jne eest – ja
seda aastaringselt.

HBW näitab seega värvitooni kaugust mustast või valgest punktist.
HBW sõltub värvitoonist endast, st jõulise punase heledustegur
võib olla samasuguse heledusteguriga kui kahvatul sinisel (vt alljärgnevat graafikut).

Fassaadisüsteemi koormustaluvus määratakse järgmiselt: teraskuulidel lastakse erinevalt kõrguselt vastu pinda kukkuda ja seejärel kontrollitakse, kas on tekkinud pragusid ja deformatsioone.
Löögitugevus (džaulides) on materjali poolt osutatava vastupanu
määr.

Tumedamad fassaadivärvitoonid põhjustavad soojenemise ja jahtumise kestvama vaheldumise tõttu suuremaid pingeid kui heledamad toonid. See võib põhjustada viimistluskihis pragusid. Seetõttu
on soojustatud aluspindade värvikujunduses seni kehtinud HBW
piirväärtus 20. Praegu on võimalik kasutada ka tunduvalt tumedamaid värvitoone: Capatect LONGLIFE võimaldab heledustegurit
kuni 15, Capatect CARBON isegi tegurit kuni 5 – seega musta.

Heledustegur: sõltumata värvitoonist

Näited: vastu seina kukkuv maastikujalgratas avaldab löögienergiat 20 džauli. Capatect LONGLIFE’iga soojustatud fassaad
peab sellisele koormusele probleemideta vastu. Kiirusega 165
km/h vastu seina põrkava golfipalli põhjustatud põrkeenergia on
aga juba 45 džauli. Ka see ei ole Capatect CARBON’i jaoks mingi
probleem: selle süsteemi tõendatud löögitugevus on kuni 60
džauli.

Vastupanuvõime: mõõdetuna põrkekatsel
Golﬁpall (45 g)
Jalgpall (430 g)

HBW > 20

Kivi (100 g)

HBW < 20

Raheterad (57 g)
Tennispall (58 g)
Ümberkukkuv maastikujalgratas (11,5 kg)
HBW < 20
0 džauli

10 džauli

20 džauli

20 džauli

40 džauli

50 džauli
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Kujundamine

Värvid, krohvid ja kujunduselemendid:
lõputud võimalused
Fassaad ei ole mitte ainult maja kaitsekiht ilmastikumõjude eest, vaid ka majaelanike visiitkaart.
Elanikud soovivad kujundamisel saada võimalikult palju mänguruumi – mitte ainult värvikujun-
dusel, vaid ka kujunduselementide, krohvide ja telliste valimisel. Caparol aitab kaasa stiilse
välimuse ja ülima funktsionaalsuse kombineerimisel.

Fassaadivärvitoonid

Kujunduselemendid

Valige 500 eriti valguskindla fassaadivärvitooni hulgast
välja oma lemmiktoonid. Nano-Quarz-Gitter tehnoloogial põhinevad fassaadivärvid ja -krohvid tagavad
optimaalse kattevõime, pikaajalise puhtuse ja kõrge
värvikülluse. Täiesti uudseks omaduseks on võimalus
valida värvi piiranguteta kuni heledusastmeni 5 (mustani) süsinikkiududega tugevdatud soojustussüsteemide
puhul.

Lisaks pakub Caparol ka palju muid fassaadiviimistlusmaterjale: kõrge kvaliteediga dekoratiiv- ja soklikrohvid,
lamelltellised stiilses klinker- ja liivakiviteostuses ning
individuaalsed fassaadiprofiilid muudavad iga maja
omanäoliseks kunstiteoseks.

Kas tunnete huvi meie fassaadisoojustussüsteemide vastu ja soovite lisateavet?
Pöörduge lihtsalt Caparoli lähima müüginõustaja poole. Tema käest saate vastused kõigile
süsteemi ja selle komponente puudutavatele küsimustele.
www.caparol.ee

FASSAADISOOJUSTUS CAPAROLILT

Pöörduge Caparoli lähima müüginõustaja poole. Tema käest saate vastused
kõigile süsteemi ja selle komponente puudutavatele küsimustele.
www.caparol.ee
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