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Πρωτοποριακά και Ολοκληρωμένα Συστήματα
Εξωτερικής Θερμομόνωσης Προσόψεων
Μοναδι κότητα - Αξιοπισ τ ία - Αειφορία
Η Caparol είναι από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης προσόψεων. Το όνομά της αποτελεί συνώνυμο της θερμομόνωσης,
αφού για περισσότερα από 60 χρόνια επιτυγχάνει εξαιρετικά επίπεδα αποδοτικότητας και ευελιξίας
για κάθε κτιριακή ανάγκη. Τα πιστοποιημένα συστήματα και προϊόντα της Caparol προσφέρουν
εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων καλύπτοντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της
αειφορίας. Εφαρμόζονται τόσο σε ανακαινίσεις όσο και σε νέες κατασκευές και προσφέρουν
απόλυτη προστασία της εξωτερικής όψης του κτιρίου, βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και
εξασφάλιση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό όλες τις εποχές του χρόνου.
Η Caparol θέτει τον πήχη της ανάπτυξης των συστημάτων θερμομόνωσης πολύ ψηλά και συνεχώς
καινοτομεί: δημιουργεί μονωτικές πλάκες με καλύτερη κάθε φορά θερμική αγωγιμότητα, με τις
οποίες μπορούμε να μειώσουμε το πάχος της μόνωσης. Επιπλέον, η Caparol έχει δημιουργήσει
ελαφροβαρή υβριδικά υλικά και υλικά με ανθρακονήματα, προσφέροντας έτσι αξιόπιστα και με
αυξημένες μηχανικές αντοχές συστήματα θερμομόνωσης.
Πρότυπο καινοτομίας αποτελεί και το μοναδικό σύστημα Nature+ που δημιουργήθηκε
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το φυτό της κάνναβης (σε ποσοστό που φτάνει το 97%). Οικολογία
και αειφορία στην πρώτη γραμμή, σε ένα σύστημα θερμομόνωσης με πλήρως ανακυκλώσιμη
θερμομονωτική πλάκα και κορυφαία ποιότητα με τις υψηλότερες δυνατότητες ενεργειακής
απόδοσης.
Τα 4 βασικότερα συστήματα Capatect της Caparol ανταποκρίνονται σε διαφορετικές κτιριακές
ανάγκες. Ο συνδυασμός των υλικών και η τεράστια ποικιλία φινιρισμάτων και αποχρώσεων
καλύπτουν το επίπεδο τόσο της πρακτικότητας, όσο και της αισθητικής. Σε κάθε περίπτωση, το
τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που σίγουρα ικανοποιεί και
ταιριάζει στις ανάγκες κάθε έργου και τις απαιτήσεις κάθε χρήστη.
Με επιτυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών
συνθηκών, η Caparol εγγυάται ότι θα εφαρμόσετε ένα αξιόπιστο σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης, εύκολα και οικονομικά.
Στις επόμενες σελίδες γίνεται επισκόπηση των βασικών συστημάτων θερμομόνωσης Caparol και
παρουσιάζονται τα προϊόντα αναλυτικά.
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Συστήματα Capatect PRO:
το βασικό σύστημα με τσιμεντοειδή υλικά

Συστήματα Capatect PRO Organic:
με οργανικά υλικά για μεγαλύτερη
αντοχή σε ρηγματώσεις και μηχανικές
καταπονήσεις

Σύστημα Capatect PRO EXTRA:
άκαυστο σύστημα με πετροβάμβακα

Σύστημα Capatect CARBON EXTRA:
άκαυστο σύστημα αυξημένων αντοχών
ενισχυμένο με ανθρακονήματα και
βάση τον πετροβάμβακα
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Εξωτερική Θερμομόνωση Caparol | Επισκόπηση συστημάτων Capatect

Επισκόπηση συστημάτων Capatect
Το κατάλληλο σύστημα Capatect για κάθε απαίτηση θερμομόνωσης
Ανάλογα με τη χρήση, το σχεδιασμό και την αισθητική του κάθε έργου θερμομόνωσης, οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις διαφοροποιούνται.
Τα συστήματα Capatect Pro συνδυάζουν την άριστη ποιότητα των υλικών Caparol με τις απαιτήσεις για
μακροχρόνια όμορφες, καθαρές και χωρίς προβλήματα προσόψεις. Τα συστήματα Capatect PRO
χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή σε ρηγματώσεις, ακαυστότητα και ανθεκτικότητα.

Capatect PRO Mineral
Περιγραφή
Ειδικά χαρακτηριστικά
Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα
Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας

ανόργανη
ανόργανο/οργανικό
EPS 80

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

δύσκολα αναφλέξιμο

Θερμομόνωση
Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

0.036/0.033/0.031
/

/

Ιδιότητες
Αντοχή σε ρηγματώσεις (θερμοκρασία /υγρασία)
Μηχανική αντοχή (κρούσεις, χαλάζι κλπ.)
Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός αντοχή σε μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)
Αντοχή απόχρωσης (ξεθώριασμα, παλαίωση)
Τελική εμφάνιση - φινίρισμα
Επιχρίσματα και βαφές
Υφή K ή R
Λεία υφή
Ανάγλυφο λεπτόκοκκο φινίρισμα
Έντονες, δυνατές αποχρώσεις
Ελάχιστη φωτεινότητα (HBW)
Τεχνοτροπία CapaGold/ CapaSilver
Τεχνοτροπίες και εφέ
Τεχνική Accento

Λείο φινίρισμα, δημιουργία τεχνοτροπιών με σπάτουλα

Τεχνική Autentico

Κλασσική αισθητική, λείο εμφανές μπετό

Τεχνική Filigrano

Ιδιαίτερες επιφάνειες με ανάγλυφη εμφάνιση

Τεχνική Rustico

Μοναδικές τεχνοτροπίες με ανάγλυφο αποτέλεσμα

Τεχνική Brilliant

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με σκούρες, έντονες αποχρώσεις

Τεχνική Stardust

Τεχνοτροπία για λάμψη σε επιφάνειες με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις

Φωτορεαλισμός στις προσόψεις
PhotoVision
Επικαλύψεις προσόψεων
Meldorfer Flachverblender
Λεπτά ελαστικά τουβλάκια σε διάφορες αποχρώσεις

Διακοσμητικά προσόψεων
Capapor

Διακοσμητικές κορνίζες εξαιρετικής ακρίβειας και αντοχής

Σκοτίες

Σε 3 έτοιμες διαστάσεις
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20

Όταν οι προσόψεις υπόκεινται σε ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις συνιστάται η επιλογή του συστήματος
Capatect CARBON Extra.
To σύστημα αυτό αποτελεί λύση όταν χρειαζόμαστε λεπτότερη θερμομόνωση και ακαυστότητα σε συνδυασμό με
ιδιαίτερη ελαστικότητα για πολυώροφα κτίρια ή κτίρια με ιδιαίτερα σκούρες αποχρώσεις.
Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν ακριβή εικόνα των ιδιοτήτων και των κύριων χαρακτηριστικών των
συστημάτων Capatect.

Capatect PRO Organic

Capatect PRO Extra

Capatect CARBON Extra

PRO Extra

οργανική

ανόργανη

οργανική (CARBON)

οργανικό

ανόργανο

οργανικό (THERMOSAN)

EPS 80

149 WHITE

149 WHITE

λευκή / δαλματίας / γραφιτούχα

πετροβάμβακας

πετροβάμβακας

δύσκολα αναφλέξιμο

Άκαυστο

Άκαυστο

0.036/0.033/0.031

0.035

0.035

20

5

/

/

15

Καλό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

Μπορεί να γίνει

Δεν γίνεται
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ȝɇɐɋȾɉɂɃɔȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀ$BQBSPM | Συστήματα Capatect PRO

Συστήματα Capatect PRO: Δομή και βασικές ιδιότητες
Συστήματα Capatect PRO: το βασικό σύστημα με τσιμεντοειδή υλικά
Βασική δομή συστήματος Capatect PRO Mineral
α) με ανόργανο τελικό επίχρισμα

1

1. Κόλλα:

2
3
4

Capatect 186M
ή ArmaReno 700
εναλλακτικά:
αφρός συγκόλλησης EcoFix

ȨȾɉɂȼɉȺɍɔ

σελ.17

2. Θερμομονωτική Θερμομονωτική πλάκα Δαλματίας (λ=0,033W/mK)
πλάκα:
εναλλακτικά:
λευκή EPS 80 CE / γραφιτούχα EPS 80 CE σελ.14-15

5

3. Βασική στρώση
ενίσχυσης:

6

Capatect 186M

Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα
Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας

ανόργανη
ανόργανο/οργανικό
EPS 80
δύσκολα αναφλέξιμο

ȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀ
σελ.17

4. Πλέγμα
ενίσχυσης:

Gewebe 650 / 110

5. Τελικός σοβάς:

Feinspachtel 195 ή ArmaReno 700
εναλλακτικά: Mineral Leichtputz

σελ.20

ThermoSan NQG3 (2 στρώσεις)
ή AcrySil (2 στρώσεις)

σελ.19

6. Βαφή:

Capatect PRO Mineral

Ειδικά χαρακτηριστικά

0.036/0.033/0.031

Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

/

σελ.18

/

ȡȽɂɗɋɀɋȾɑ
Αντοχή σε ρηγματώσεις
(θερμοκρασία /υγρασία)

β) με οργανικό τελικό επίχρισμα

Περιγραφή αντοχή
Μηχανική

(κρούσεις, χαλάζι κλπ.)

5. Αστάρι:

Putzgrund 610

σελ.18

6. Τελικός σοβάς:

Capatect Fassadenputz
εναλλακτικά: Sylitol NQG3 ή
AmphiSilan Fassadenputz NQG3

σελ.19

Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός,

αντοχή σε μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

Αντοχή απόχρωσης

(ξεθώριασμα, παλαίωση)

tȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀɅȾɒɉɂɊɋɀɑƇɈɂɗɋɀɋȺɑȽɂɈȼɃɐɅɓɆɀƇɈɄɌɊɋȾɉɕɆɀȜȺɄɅȺɋɕȺɑ
tșɆɗɉȼȺɆɀȻȺɊɂɃɔɊɋɉɚɊɀ
tȚȺɍɔȤȾɋɀɆɋȾɎɆɈɄɈȼɕȺ/2(3ɈɂƇɉɈɊɗɏȾɂɑȽɂȺɋɀɉɈɘɆɋȺɂȺɊɋɉȺɍɋȾɉɓɑɃȺɂɃȺɁȺɉɓɑ

Συστήματα Capatect PRO Organic: με οργανικά υλικά για μεγαλύτερη αντοχή σε ρηγματώσεις και μηχανικές καταπονήσεις

1

Βασική δομή συστήματος Capatect PRO Organic

ȨȾɉɂȼɉȺɍɔ

1. Κόλλα:

Ειδικά χαρακτηριστικά

2

3

4

5

6

Capatect 186M
ή ArmaReno 700 ή 131 SL
εναλλακτικά:
αφρός συγκόλλησης EcoFix

Capatect PRO Organic

2. Θερμομονωτική Θερμομονωτική πλάκα Δαλματίας (λ=0,033W/mK)
πλάκα:
εναλλακτικά:
λευκή EPS 80 CE / γραφιτούχα EPS 80 CE σελ. 14-15

Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα
Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας

3. Βασική στρώση
ενίσχυσης:

ZF-Spachtel 699
σελ. 17

ȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀ

4. Πλέγμα
ενίσχυσης:

Gewebe 650 / 110
σελ. 18

Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

5. Τελικός σοβάς:

ThermoSan Fassadenputz NQG3
ή Capatect Fassadenputz
εναλλακτικά:
AmphiSilan Fassadenputz NQG3

σελ. 19

(θερμοκρασία /υγρασία)

ThermoSan NQG3

σελ. 23

Μηχανική αντοχή

6. Βαφή:

(προαιρετικά)

σελ. 17

0.036/0.033/0.031
/

ȡȽɂɗɋɀɋȾɑ

(κρούσεις, χαλάζι κλπ.)

Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός,
αντοχή σε μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

tȧɉȼȺɆɂɃɔɊɋɉɚɊɀȾɆɕɊɎɌɊɀɑȼɂȺȺɌɇɀɅɓɆɀȺɆɋɈɎɔɊȾɉɀȼɅȺɋɚɊȾɂɑ

Αντοχή απόχρωσης
(ξεθώριασμα, παλαίωση)

Καλό
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/

Αντοχή σε ρηγματώσεις

tȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀɅȾɒɉɂɊɋɀɑƇɈɂɗɋɀɋȺɑȽɂɈȼɃɐɅɓɆɀƇɈɄɌɊɋȾɉɕɆɀȜȺɄɅȺɋɕȺɑ
tȫȾɄɂɃɗɑɊɈȻɒɑɋȾɎɆɈɄɈȼɕȺɑ/2(3 : ȼɂȺȺɊɋɉȺɍɋȾɉɓɑɃȺɂɃȺɁȺɉɓɑƇɉɈɊɗɏȾɂɑ

οργανική
οργανικό
EPS 80
δύσκολα αναφλέξιμο

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

Σύστημα Capatect PRO EXTRA: άκαυστο σύστημα με πετροβάμβακα
Βασική δομή συστήματος Capatect PRO EXTRA
α) με ανόργανο τελικό επίχρισμα

1

1. Κόλλα:

2

5

6

Capatect PRO EXTRA

Ειδικά χαρακτηριστικά

2. Θερμομονωτική Θερμομονωτική πλάκα Πετροβάμβακα 149 WHITE
πλάκα:
εναλλακτικά:
σελ.14-15
πλάκα Πετροβάμβακα για ETICS

Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα
Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας

3. Βασική στρώση
ενίσχυσης:

Capatect 186M
εναλλακτικά: ArmaReno 700

σελ.17

Θερμομόνωση

4. Πλέγμα
ενίσχυσης:

Gewebe 650 / 110
σελ.18

Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση

5. Τελικός σοβάς:

Feinspachtel 195
εναλλακτικά: Mineral Leichtputz

3
4

Capatect 186M
ή ArmaReno 700

Περιγραφή

6. Βαφή:

ThermoSan NQG3
(2 στρώσεις)

σελ.17

σελ.20

Ιδιότητες

σελ. 23

Αντοχή σε ρηγματώσεις

Putzgrund 610

6. Τελικός σοβάς:

Capatect Fassadenputz
εναλλακτικά:
AmphiSilan Fassadenputz NQG3

0.035

(θερμοκρασία /υγρασία)

Περιγραφή αντοχή
Μηχανική

β) με οργανικό τελικό επίχρισμα
5. Αστάρι:

ανόργανη
ανόργανο/οργανικό
MW (πετροβάμβακας)
Άκαυστο

σελ.18

(κρούσεις, χαλάζι κλπ.)

Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός,

αντοχή σε μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

σελ.19

Αντοχή απόχρωσης

(ξεθώριασμα, παλαίωση)

tȧƇȾɋɉɈȻɒɅȻȺɃȺɑ&953"ȾɕɆȺɂɈƇɉɚɋɈɑƇȾɋɉɈȻɒɅȻȺɃȺɑɊɋɀɆ
ɃȺɋɀȼɈɉɕȺ8-; 8N,
tșɆɗɉȼȺɆɀȻȺɊɂɃɔɊɋɉɚɊɀ
tȚȺɍɔɋȾɎɆɈɄɈȼɕȺɑ/2( για αστραφτερές ɃȺɂɃȺɁȺɉɓɑɈɂƇɉɈɊɗɏȾɂɑ

Θερμομονώστε πιο πράσινα
με το σύστημα Nature +
με θερμομονωτικές πλάκες κάνναβης

Καλό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό
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Εξωτερική Θερμομόνωση Caparol | Συστήματα Capatect CARBON

Συστήματα Capatect CARBON Extra: Δομή και βασικές ιδιότητες
Σύστημα Capatect CARBON EXTRA: Εξαιρετικά ανθεκτικό και άκαυστο σύστημα με πετροβάμβακα

1
2

3
4

5

6

Βασική δομή συστήματος Capatect CARBON EXTRA

Περιγραφή

1. Κόλλα:

Ειδικά χαρακτηριστικά

Dammkleber 185

σελ.17

2. Θερμομονωτική Θερμομονωτική πλάκα Πετροβάμβακα 149 WHITE
πλάκα:
εναλλακτικά:
σελ.14-15
πλάκα Πετροβάμβακα για ETICS
3. Βασική στρώση
ενίσχυσης:

OrCa-Spachtel

4. Πλέγμα
ενίσχυσης:

OrCa- Gewebe

5. Τελικός σοβάς:

ThermoSan Fassadenputz NQG3

6. Βαφή:

ThermoSan NQG3
(για πολύ σκούρες αποχρώσεις)

Capatect CARBON EXTRA

σελ. 18

Ενδιάμεση στρώση ενίσχυσης
Τελικό επίχρισμα

οργανική
οργανικό
149 WHITE
πετροβάμβακας
Άκαυστο

Τύπος μονωτικού
Κατηγορία ακαυστότητας
Θερμομόνωση

σελ. 18
σελ. 19
σελ. 23

0.035

Συντελεστής λ (W/mK)
Εξοικονόμηση
Ιδιότητες
Αντοχή σε ρηγματώσεις

(θερμοκρασία /υγρασία)

Περιγραφή αντοχή
Μηχανική

tȫɈο παγκοσμίως, άκαυστο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με οργανικά επιχρίσματα
tȝɇȺɂɉȾɋɂɃɒȺɆɁȾɃɋɂɃɗɊȾɉɀȼɅȺɋɚɊȾɂɑ
tȝɇȺɂɉȾɋɂɃɒɅȾȼɒɄɀɅɀɎȺɆɂɃɔȺɆɋɈɎɔ

(κρούσεις, χαλάζι κλπ.)

Αντοχή σε ρύπους (αυτοκαθαρισμός,

αντοχή σε μικροοργανισμούς, άλγη, μύκητες)

Αντοχή απόχρωσης

(ξεθώριασμα, παλαίωση)

tȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀɅȾƇȾɋɉɈȻɒɅȻȺɃȺ
tȪȾɗɄȾɑɋɂɑȺƇɈɎɉɚɊȾɂɑ
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Καλό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

ȠȾɉɅɈɅɈɆɐɋɂɃɓɑȨɄɒɃȾɑ
&14ȜȺɄɅȺɋɕȺɑ
ȚɓɄɋɂɊɋɀȠȾɉɅɈɅɗɆɐɊɀȪɋȺɁȾɉɓɑȜɂȺɊɋɒɊȾɂɑ

Εξαιρετικά λεπτή διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) Δαλματίας με κόκκους
γραφίτη για:

t Αυξημένη απόδοση
t Μικρότερο κόστος
t Μεγαλύτερη αξιοπιστία
ȫȾɎɆɂɃɒȮȺɉȺɃɋɀɉɂɊɋɂɃɒ

t Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης κατά DIN EN 13163
t λ=0,033 W/mK
t Συνδυασμός λευκής διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη
t Πυκνότητας ~18kg/m3
t Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102
t Σταθερών διαστάσεων, δε συρρικνώνεται
t Έλεγχος ποιότητας προϊόντος
t Διάσταση πλάκας: 100x50 cm

Lightweight ΝQG3
Μια νέα και πρωτοποριακή λύση
εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol.
Η Lightweight NQG3 είναι μία υβριδική, ελαφροβαρής, ανόργανης βάσης λύση
εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol που περιλαμβάνει οργανικά στοιχεία για
εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε συνδυασμό με την έξυνπνη και μοναδική στο είδος
της νανοτεχνολογία NQG3 επιτυγχάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
και υψηλή απόδοση υλικών.
Η Lightweight NQG3 εξασφαλίζει:

t Καθαρές και αστραφτερές προσόψεις που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
t Υψηλότερες αντοχές και ευέλικτες λύσεις για όλες τις κλιματολογικές και
καιρικές συνθήκες, ακόμα και τις πιο ακραίες, όπως χαμηλές ή υψηλές

Μια επιλογή
που αξίζει...
και με το
παραπανω!

θερμοκρασίες, παγετό, χαλάζι, έντονη υγρασία και UV ακτινοβολία.

t

Λιγότερες καταπονήσεις, χωρίς να επιβαρύνει στατικά το κτίριο κατά την

εφαρμογή του σε νέες ή υφιστάμενες κατασκευές, αφού έχει ελάχιστο βάρος (εώς
και 30% πιο ελαφρύ σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα).

t Απεριόριστες

επιλογές υφής με όλες τις δυνατές αποχρώσεις για άπειρους

συνδυασμούς μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol.

t Κορυφαία αντίσταση στη φωτιά: Α2, s1, d0 για όλα τα επιχρίσματα NQG3.
t Εύκολη μεταφορά και εφαρμογή λόγω μειωμένου βάρους των υλικών.
t Εύκολο δούλεμα για πιο ομοιόμορφη επιφάνεια και εξαιρετικό φινίρισμα.
Eίναι μια σίγουρη επιλογή με απόλυτο σεβασμό στη σχέση ποιότητας-τιμής!
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ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
& ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 131 SL
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4
ΘΕΡΜΟΝΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ EPS
ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ

5
ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
GEWEBE

ΑΣΤΑΡΙ
PUTZGRUND 610

4
5

6
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ CAPAROL NQG3 ΣΕ 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εxtra
ό μ ενο
αυτοκαθαριζ

AmphiSilan Fassadenputz NQG3

ς
Εxtra αντοχή
σε υγρασίες

Sylitol Fassadenputz NQG3

σε
Εxtra αντοχής
λία
βο
νο
ι
τ
κ
α
V
U

Thermosan Fassadenputz NQG3

Νανοτεχνολογία ΝQG3
Η επαναστατική φόρμουλα της Caparol
που εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση.
Η νανοτεχνολογία NQG3, εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προστασία του
κτιρίου, στη μέγιστη διάρκεια χρόνου.

t

Η καινοτομία της έγκειται στο γεγονός ότι κατά την εφαρμογή του χρώματος

ή/και του σοβά, δημιουργείται πάνω στην επιφάνεια ένα τρισδιάστατο
προστατευτικό πλέγμα μικρομορίων.

t

Χάρη σε αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία, η υγρασία απομακρύνεται

γρήγορα, δεν απορροφάται από την επιφάνεια κι έτσι, μηδενίζεται η πιθανότητα
σχηματισμού μούχλας. Παράλληλα, τα ρυπογόνα στοιχεία αδρανοποιοιούνται
και αναγνωρίζονται ως “ξένα” σώματα, δεν κολλούν στην επιφάνεια και
απομακρύνονται με την πρώτη βροχή.

t Οι χρωστικές ουσίες συγκρατούνται ομοιόμορφα στο τρισδιάστατο πλέγμα, με
αποτέλεσμα οι προσόψεις να διατηρούν την καθαρή και λαμπερή τους εμφάνιση
για πολλά χρόνια.

Τρισδιάστατο προστατευτικό
πλέγμα

Υδροαπωθητικότητα
& αυτοκαθαρισμός

Διαπερατότητα
υδρατμών

Αυτοκαθαρισμός & μέγιστη αντοχή στη ρύπανση

Αδιαβροχοποίηση & έξυπνη απομάκρυνση της υγρασίας

Λαμπεροί χρωματισμοί, αναλλοίωτοι στο χρόνο

Βασικά Υλικά Θερμομόνωσης & Ειδικά προϊόντα | Θερμομονωτικές πλάκες

Θερμομονωτικές πλάκες
Περιγραφή προϊόντος

Πάχος
σε mm

Συσκευασία

Θερμομονωτικές πλάκες από EPS
Θερμομονωτικές πλάκες EPS Δαλματίας - Βέλτιστη θερμομόνωση, σταθερές διαστάσεις
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης κατά DIN EN 13163

20

0,25m3 ή 12,5m2

_ λ=0,033 W/mK
_ Συνδυασμός λευκής διογκωμένης πολυστερίνης

30

0,24m3 ή 8m2

40

0,24m3 ή 6m2

50

0,25m3 ή 5m2

60

0,24m3 ή 4m2

70

0,245m3 ή 3,5m2

80

0,24m3 ή 3m2

100

0,25m3 ή 2,5m2

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS κατά DIN EN 13163

50

10m2

_ λ=0,036 W/mK
_ Πυκνότητα ~18 kg/m3
_ Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102

60

8m2

70

7m2

80

6m2

90

5m2

100

5m2

50

10m2

70

7m2

80

6m2

100

5m2

με γραφίτη

_ Πυκνότητας ~18kg/m3
_ Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102

Βέλτιση επιλογή
Caparol

_ Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
_ Έλεγχος ποιότητας προϊόντος
_ Διάσταση πλάκας 100x50 cm
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας

Θερμομονωτικές πλάκες EPS - Standard

_ Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
_ Διάσταση πλάκας 100x50 cm ή 100x60 cm
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας

Θερμομονωτικές πλάκες EPS με γραφίτη
Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS με γραφίτη κατά DIN EN 13163

_ λ=0,031 W/mK
_ Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102
_ Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
_ Διάσταση πλάκας 100x50 cm ή 100x60 cm
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας

Για τη θερμομόνωση περιμετρικά στο έδαφος, σε στηθαία κλπ
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS κατά DIN EN 13163

50

10m2

60

8m2

70

7m2

80

6m2

100

5m2

Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS με γραφίτη κατά DIN EN 13163

50

10m2

_ λ=0,030 W/mK
_ Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102
_ Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται

60

8m2

70

7m2

80

6m2

100

5m2

_ λ=0,033 W/mK
_ Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102
_ Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
_ Διάσταση πλάκας 100x50 cm ή 100x60 cm
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας

_ Διάσταση πλάκας 100x50 cm ή 100x60 cm
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας
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Περιγραφή προϊόντος

Πάχος
σε mm

Συσκευασία
σε m2

20

12,96

λ=0,022W/(mK) DIN4108-4 (2-4cm)

30

8,64

Πυκνότητα: 35-45kg/m3

40

6,72

50

5,28

60

4,80

70

3,84

80

3,36

90

2,88

100

2,88

20

12,00

30

8,00

40

6,00

50

4,50

60

4,00

70

3,50

80

3,00

90

2,50

100

2,00

40

3,00

50

2,00

60

2,00

70

2,00

80

1,50

90

1,50

100

1,50

120

1,00

Εναλλακτικές θερμομονωτικές πλάκες
PF-Fassadendammplatte 122
Μονωτικό υλικό κατά DIN 4108-4 κατασκευασμένο από φαινολικό αφρό ρυτίνης

_
_
_
_
_

NEW

λ=0,021W/(mK) DIN4108-4 (5-12cm)

Κατηγορία πυραντοχής C-s2,d0 DIN13501-1
Διαστάσεις πλάκας: 1200Χ400mm

Διαθέσιμο και σε άλλα πάχη κατόπιν ζήτησης

PUR-Dammplatte 124
Μονωτικό υλικό κατά DIN 4108-4 κατασκευασμένο από αφρό πολυουρεθάνης

_
_
_
_
_

NEW

λ=0,026W/(mK) DIN4108-4 (2-7cm)
λ=0,025W/(mK) DIN4108-4 (8-11cm)
Πυκνότητα: 30-37kg/m3
Κατηγορία πυραντοχής E (DIN13501-1)
Διαστάσεις πλάκας: 1000Χ500mm

Διαθέσιμο και σε άλλα πάχη κατόπιν ζήτησης

MW-Fassadendammplatte 149 White
Ακαύστες πλάκες πετροβάμβακα κατά DIN13162

_
_
_
_
_

NEW

λ=0,035W/(mK) DIN4108-4
Κατηγορία πυραντοχής Α1 DIN13501-1
Πυκνότητα: 120kg/m3
Υλικό κατά CE
Διαστάσεις πλάκας: 800Χ625mm

Διαθέσιμο και σε άλλα πάχη κατόπιν ζήτησης

Θερμομονωτικές πλάκες από φυσική κάνναβη (ανακυκλώσιμο)
Capatect hemp fibre insulation board
Θερμομονωτικές πλάκες κάνναβης χωρίς χημικά πρόσθετα.
Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν. Η καλλιέργεια της κάνναβης γίνεται οικολογικά,
χωρίς εντομοκτόνα ή λιπάσματα και διατηρεί θετική την ισορροπία του διοξειδίου

60

3,5

80

2,5

100

2

120

1,5

του άνθρακα ακόμα και κατά την διαδικασία παραγωγής.

_ λ=0,042 W/mK
_ Διάσταση πλάκας 800x625 mm
_ Πυκνότητα: 130 kg/m3
Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας
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Βασικά Υλικά Θερμομόνωσης & Ειδικά προϊόντα | Μηχανική στερέωση με βύσματα | Υλικά συγκόλλησης / ενίσχυσης

Μηχανική στερέωση με βύσματα
Περιγραφή προϊόντος

Schlagdübel 061
Βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με πιστοποίηση για χρήση
στα συστήματα της Caparol.
Εξωτερική διάμετρος δίσκου Ø 60mm, εσωτερική Ø 8mm
Καρφί από γαλβανισμένο χάλυβα
Βάθος αγκύρωσης για 041/95-235 hν≥27,5mm
Διαστάσεις - μήκος: 095 / 115 / 135 / 155 / 175 / 195 / 215 / 235

Συσκευασία

Κουτί 100τμχ μήκους 95mm
Κουτί 100τμχ μήκους 115mm
Κουτί 100τμχ μήκους 135mm
Κουτί 100τμχ μήκους 155mm

255 / 275 / 295 / 315 / 335 / 355 / 375 / 395
Dubelhulse 065
Βύσμα για τη στερέωση σε τσιμεντοσανίδες, OSB κλπ
Για κατάλληλο μήκος παρακαλούμε επικοινωνείστε με το τεχνικό τμήμα

Κουτί 100τμχ μήκους 080mm
για πάχος EPS 30,40mm
Κουτί 100τμχ 100mm
για πάχος EPS 60 (80)mm

Universaldubel 053
Γενικής χρήσης βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

Κουτί 100τμχ μήκους115mm

με πιστοποίηση στα συστήματα Caparol.
Εξωτερική διάμετρος δίσκου: 60mm
Διάμετρος άξονα: 8mm

Κουτί 100τμχ μήκους 135mm

Στήριξη με Bit Torx T30
Κουτί 100τμχ μήκους 155mm

Universal PS-Stopfen 052/05
Κάλυμμα από EPS για την κάλυψη της βίδας στα βύσματα 053.

Κουτί 500τμχ

Universaldubel - Rondelle MW 052/04
Καπάκι πετροβάμβακα για την κάλυψη των χωνεύτων βυσμάτων.

Κουτί 100τμχ

Universaldubel - Rondelle EPS 052/01
Καπάκι EPS για την κάλυψη των χωνεύτων βυσμάτων.

Κουτί 100τμχ

Dubelscheibe 153/VT90
Πρόσθετο εξάρτημα για τα βύσματα στην περίπτωση τοποθέτησης του
πετροβάμβακα 149 EXTRA.
Συμβατό με τα βύσματα Universadubel 053 και Sclagdubel 061
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Κουτί 100τμχ

Υλικά συγκόλλησης / ενίσχυσης
Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Ανόργανα υλικά συγκόλλησης και ενίσχυσης
Capatect 186M
Υλικό συγκόλλησης & ενίσχυσης – εμβαπτισμού υαλοπλέγματος, τσιμεντοειδούς βάσης
τροποποιημένο με πολυμερή.
Βελτιωμένη σύσταση για εφαρμογή με μηχανή.

25Kg

Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης με σημειακή μέθοδο:
4.0-4.5 Κg/m2 (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Ως υλικό ενίσχυσης: περίπου 4.5 kg/m2 (EPS) και 5,0kg/m2 (MW)

ArmaReno 700
Υλικό τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με πολυμερή.
Για ανακαίνιση, γέμισμα, συγκόλληση, ενίσχυση και για τελικό φινίρισμα
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης με σημειακή μέθοδο:

25Kg

3.5-4.5 kg/m2 (ανάλογα με το υπόστρωμα για EPS)
Ως υλικό ενίσχυσης: 1,3-1,5 kg/m2 ανά mm στρώσης [3-7mm (EPS), 4-7mm (MW)]
Διατίθεται και σε έκδοση Sockel.

Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Ελαφροβαρές υβριδικό υλικό συγκόλλησης και εμβαπτίσμου πλέγματος για
ευκολότερη επεξεργασία και εφαρμογή.
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης: 3,0-4,0 kg/m2

15Kg

Κατανάλωση ως υλικό ενίσχυσης: 0.9 kg/m2/mm

Ειδικά προϊόντα συγκόλλησης
Ecofix 055/20
Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης
Ενός συστατικού για την επικόλληση μονωτικών πλακών EPS.

750ml

Κατανάλωση: 4-6m2/φιάλη

Dammkleber 185
Ανόργανο υλικό συγκόλλησης για τα συστήματα Carbon.
Κατανάλωση: 4,0-4,5 kg/m2 (ανάλογα με το υπόστρωμα )

25Kg

Οργανικά υλικά ενίσχυσης (έτοιμες πάστες)
ZF-Spachtel 699
Πάστα έτοιμη προς χρήση ενισχυμένη με ίνες για ιδιαίτερη ελαστικότητα.
Κατάλληλη για τον εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2 για κάθε mm πάχους στρώσης.

20Kg

Διατίθεται και σε έκδοση SPRINTER για εφαρμογή σε χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας
και υψηλή υγρασία.

CarbonSpachtel
Πρωτοποριακό υλικό διασποράς με ανθρακονήματα για τον εγκιβωτισμό πλέγματος.
Χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την επιφάνεια προσδίδοντας αυξημένη αντοχή σε κρούση
και ελαστικότητα. Διατίθεται και σε έκδοση SPRINTER για εφαρμογή σε χαμηλά επίπεδα

25 kg

θερμοκρασίας και υψηλή υγρασία.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm πάχους στρώσης (πάχος 3-4mm).
Προδίδει αντοχή σε κρούση 20 Joule με πάχος στρώσης 3mm.
Για εφαρμογή σε θερμομονωτικές πλάκες EPS.
Έτοιμο προς χρήση.
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Υλικά συγκόλλησης / ενίσχυσης
Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

OrCa-Spachtel
Έτοιμο προς χρήση υλικό εγκιβωτισμού πλέγματος με ανθρακονήματα.
Χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την επιφάνεια προσδίδοντας αυξημένη αντοχή σε κρούση.
Χαμηλής κατανάλωσης πάστα λόγω ειδικής σύνθεσης με χαμηλό ειδικό βάρος,
για χρήση στο άκαυστο σύστημα Capatect CARBON EXTRA.
Κατανάλωση: 4,5-6,0kg/m2 (MW)

20 kg

CarboΝit
Προϊόν εγκιβωτισμού πλέγματος 2 συστατικών. Ενισχυμένο με ανθρακονήματα,
προσδίδει μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (>50 Joules).
Συνίσταται η εφαρμογή του περιμετρικά στο κατώτατο τμήμα της τοιχοποιίας.

25Kg

Κατανάλωση: 13.5 Kg/m2
Απαιτούμενο πάχος: 8mm (1η στρώση 5mm, 2η στρώση 3mm)

Πλέγματα
Gewebe 650/110
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης με διάσταση καρέ 4x4mm

Ρολό 55m2

Μήκος 50m / Πλάτος 1.10m = 55m2
Κατανάλωση: 1.1 m2/m2

Panzergewebe 652/00
Πλέγμα ενίσχυσης με αυξημένη αντοχή σε κρούση

Ρολό 25m2

Μήκος 25m / Πλάτος 1.00m = 25m2
Κατανάλωση: 1.0 m2/m2

OrCa-Gewebe 653/110
Ειδικό πλέγμα για το άκαυστο σύστημα Capatect CARBON EXTRA
Μήκος 50m / Πλάτος 1.10m = 55m2

Ρολό 55m2

Κατανάλωση: 1.1 m2/m2
Sturzeckwinkel 651/20
Ειδίκο υαλόπλεγμά ενίσχυσης για την αποφύγη ρώγμων στις κάθετες γωνίες
των ανοιγμάτων της τοιχοποιίας.

Bossengewebe
Υαλόπλεγμα σχηματισμένο με διάσταση καρέ 4x4mm και 10cm
φτερά για αλληλοεπικάλυψη με το πλέγμα της επιφάνειας

25 τμχ

Γραμμικό Κουτί με
10x2,0m=20,0m

Εσωτερική γωνία 10 τμχ

Εξωτερική γωνία 10τμχ
A

B

C

Αστάρι
Putzgrund 610
Χαλαζιακό υδατοδιαλυτό αστάρι σοβάδων.
Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.

25kg

Κατανάλωση: 0.25 Κg/m2
8kg
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Τελικά επιχρίσματα
Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Οργανικής βάσης τελικά επιχρίσματατα
Fassadenputz R ή K*
Έτοιμος προς χρήση τελικός ακρυλικός σοβάς με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή.
Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.
Κατανάλωση:
[Κ15: 2,4-2,7kg/m2] [K20: 2,9-,3,2kg/m2] [K30: 3,8kg/m2] [R20: 2,8kg/m2] [R30: 3-3,2kg/m2]

25kg

Capatect-Fassadenputz R ή K*
Έτοιμος προς χρήση τελικός σοβάς σιλοξάνης με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή.
Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.

25kg

Κατανάλωση:
[Κ15: 2,7kg/m2] [K20: 3,3kg/m2] [K30: 4,3kg/m2] [R20: 2,8kg/m2] [R30: 3,6kg/m2]

Fassadenputz Fein
Έξαιρετικά μικρής κοκκομετρίας έτοιμος προς χρήση σοβάς.
Συστήνεται η βαφή του. Για τη διαμόρφωση τελικών επιφανειών με ιδιαίτερη υφή και/ή τεχνοτροπίες.

25kg

Κατανάλωση: 1,5kg/m2 και ανάλογα την τεχνική / τεχνοτροπία.

Streichputz
Ακρυλικό επίχρισμα μηδενικής κοκκόμετρίας που εφαρμόζεται συμπληρώματικα σε μεγαλύτερης
κοκκόμετριας επίχρισμα.
Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.
Κατανάλωση: 0,6-0,8kg/m2 ανά στρώση υλικού

16kg

Ελαφροβαρή επιχρίσματα τεχνολογίας NQG3 *
AmphiSilan Fassadenputz NQG3 **
Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής σιλικονούχος σοβάς
τεχνολογίας NQG3. Αυτοκαθαριζόμενος για καθαρές προσόψεις,
με πρόσθετα συστατικά για προστασία της πρόσοψης από άλγη και
μύκητες. Υψηλής διαπνοής και υδροαπωθητικότητας.
Χρωματίζεται στο Color Express*.
Κατανάλωση:
[Κ10: 1,4kg/m2] [Κ15: 2,5kg/m2] [K20: 3,2kg/m2] [K30: 4,1kg/m2] [R20: 2,6kg/m2] [R30: 3,5kg/m2]
Sylitol Fassadenputz NQG3
Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής σοβάς υδρύαλου, τεχνολογίας NQG3.
Εξαιρετικά υψηλής, για αντιμετώπιση συνθηκών υψηλής
υγρασίας των δομικών στοιχείων.
Ενδείκνυται για ανακαινίσεις και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων.
Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.
Κατανάλωση:
[Κ10: 1,5kg/m2] [K20: 2,3kg/m2] [K30: 2.9kg/m2] [K40: 3.9kg/m2]
ThermoSan Fassadenputz NQG3 **
Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής υβριδικός σοβάς τεχνολογίας NQG3
με εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι προσόψεις διατηρούνται καθαρές και οι αποχρώσεις αναλλοίωτες
για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

25kg

18kg

20kg

Χρωματίζεται στο σύστημα Color Express*.
Κατανάλωση:
[Κ15: 1,7-1,9kg/m2] [K20: 2,2-2,4kg/m2] [K30: 2,9-3,1kg/m2] [R20: 1,9-2,1kg/m2] [R30: 2,6-2,8kg/m2]

* Για ειδικές αποχρώσεις μπορεί να απαιτηθεί transparent βάση, με διαφορετική χρέωση.

** Τα προϊόντα διατίθενται και σε έκδοση ‘‘SPRINTER’’ για χρήση μέχρι 1°C & 95% υγρασία.
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Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Ανόργανης βάσης επιχρίσματατα
Feinspactel 195
Τσιμεντοείδους βάσης τελικός σοβάς ιδιαίτερα μικρής κοκκομετρίας Κ10.
Κατανάλωση: 4.0-6.0kg/m2

Mineral-Leichtputze R ή Κ
Τσιμεντοειδούς βάσης τελικοί σοβάδες – κονιάματα
Κατανάλωση:
[K20: 2,3kg/m2] [K30: 2,8kg/m2] [K50: 4,5kg/m2 - κατόπιν παραγγελίας]
[R30: 2,5kg/m22] [R50: 3,5kg/m2]

ArmaReno 700
Υλικό τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με πολυμερή.
Για ανακαίνιση, γέμισμα, συγκόλληση, ενίσχυση και για τελικό φινίρισμα
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης με σημειακή μέθοδο: 3,5-4,5 Κg/m2
(ανάλογα με το υπόστρωμα). Για τελική επίστρωση: περίπου 4,0-4,5 kg/m2 για 3mm στρώσης.
Διατίθεται και σε έκδοση Sockel.

25 kg

25kg

25kg

Σοβάδες έτοιμων αποχρώσεων με φυσική πέτρα
Buntstein Sockelputz 691
Έτοιμη προς χρήση πάστα με συνδυασμό από ανόργανα πρόσθετα σε διάφορους
χρωματισμούς και ρητίνη. Προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε επιφάνειες εκτεθειμένες
σε ιδιαίτερα έντονες καταπονήσεις, όπως περιμετρικά των κτιρίων και στις εισόδους.
Διατίθεται σε 9 νέες αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 4,5-5,0 kg/m2

25kg

Νέες
Αποχρώσεις

Modern
Farbton 01
Carbon

Farbton 02
Metall

Farbton 03
Aluminium

Farbton 04
Asphalt

Farbton 05
Nebel

Farbton 06
Kiesel

Farbton 07
Lava

Farbton 08
Schiefer

Farbton 09
Strand

Classic

Retro
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Συσκευασία

Ειδικά επιχρίσματα δημιουργίας τεχνοτροπιών
Accento-Spachtel
Οργανικής βάσης, έτοιμος προς χρήση τελικός σοβάς για τη δημιουργία λείων επιφανειών και
ιδιαίτερων τεχνοτροπιών.

20kg

Κατανάλωση 1,25kg/m2/mm

Accento-Finish
Υλικό σπάτουλας για την σφράγιση των επιφανειών του Accento-Spachtel αλλά και την πρόσθετη

2,5kg

δημιουργία διακοσμητικών εφέ τεχνοτροπίας.
Κατανάλωση 0,1kg /m2.
Διατίθεται σε: Διαφανές, Ασημί, Χάλκινο, Χρυσαφί

Διαφανές
Ασημί
Χάλκινο
Χρυσαφί

Kreativeffekt Stardust
Δημιουργία εφέ με λαμπερές νιφάδες mica (600μm).
Ψεκάζεται με πιστόλι σε νωπή στρώση. Γκρι ανοιχτό

5kg

Κατανάλωση 60–100 g/m2

Kreativeffekt Brilliant
Δημιουργία εφέ με αυτό το μίγμα από καρβίδιο του πυριτίου
Σε μαύρη απόχρωση

25kg

Κατανάλωση 0,1–0,2 kg/m2
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Συμπληρωματικά προϊόντα Caparol και ειδικά τεμάχια
Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Οδηγός έναρξης
Sockelschiene plus
Προφιλ αλουμινίου για την έναρξη του συστήματος.
Διαθέτει ειδική διαμόρφωση νεροσταλάκτη.
Για πάχος μονωτικής πλάκας από 50mm
Μήκος τεμαχίου: 2,0m
Για περισσότερες διαστάσεις παρακαλούμε επικοινωνείστε με το τεχνικό τμήμα.
Διατίθενται και σε συσκευασία 10 τεμαχίων

6700/05 (1 τμχ)
6700/06 (1 τμχ)
6700/07 (1 τμχ)
6700/08 (1 τμχ)
6700/10 (1 τμχ)

Montage Set 619/01
150 καρφωτά βύσματα στερέωσης οδηγών στήριξης διαμέτρου 6mm & μήκους 60mm
40 συνδετήρες

Κουτί

50 αποστάτες (3mm)

Ειδικά τεμάχια
Gewebe-Eckschutz 656/02
Γωνιόκρανο με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα μήκους 2.5m

τμχ 2,5m

Επιφάνεια πλέγματος 10x15 (cm)
50 τμχ / κουτί

Rolleck 042/00
Ειδική γωνιακή προστασία για τη διαμόρφωση εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών
(και για μη κάθετες γωνίες), σε ρολό
Διάσταση 12,5x12,5 cm

Ρολό 25m

Tropfkantenprofil 668/00
Ειδικό γωνιακό προφιλ με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη.
Μήκος τμχ 2.5m

τμχ 2,5m

10 τμχ / κουτί

Dehnfugenprofil Plus Typ E 6660/00
Προφίλ αρμού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες μήκους 2.5m
25 τμχ/κουτί

Dehnfugenprofil Plus Typ V 6670/00
Προφίλ αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες μήκους 2.5m
25 τμχ/κουτί

Fugendichtband 2D 054/00
Στεγανοποιητική αυτοδιογκούμενη ταινία.
Μήκος 18m / Πλάτος 15mm
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5 ρολά/κουτί

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Fullschaum B1 056/00
Μη διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης.

Φιάλη 750ml

Χρησιμοποιείται για την πλήρωση των κενών ανάμεσα στις θερμομονωτικές πλάκες στα
συστήματα θερμομόνωσης με EPS.
SockelFlex
Οργανικό υλικό στεγάνωσης μεγάλης ελαστικότητας.
Αναμιγνύεται με τσιμέντο σε αναλογία 1:1.

18kg

Κατάλληλο και για την επικόλληση μονωτικών πλακών.
Sockelflex Carbon
Υλικό στεγάνωσης 2 συστατικών αυξήμενης αντοχής ενισχυμένο με ανθρακονήματα
ειδικών εφαρμογών. Αναμειγνύεται με τσιμέντο.

18kg

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.

NEW
Βαφή προσόψεων
ThermoSan NQG3
Η εξέλιξη στις βαφές της Caparol για καθαρότερες προσόψεις.
Τα οργανικώς διασταυρωμένα νανοσωματίδια χαλαζία NQG3 σχηματίζουν μια συμπαγή,
σκληρή, τριών διαστάσεων δομή χαλαζιακής μήτρας ενάντια του λερώματος των
επιφανειών που διατηρεί καθαρές τις προσόψεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Με ενσωματωμένη προστασία φιλμ ενάντια σε άλγη και μύκητες.
Κατανάλωση 150-200ml/m2 σε λείες επιφάνειες.

12,5lt

Συμπληρωματικά προϊόντα άλλων κατασκευαστών
Οδηγός έναρξης
Οδηγός έναρξης
Προφιλ αλουμινίου για την έναρξη του συστήματος.
Διαθέτει ειδική διαμόρφωση νεροσταλάκτη.
Για πάχος μονωτικής πλάκας από 20mm - 150mm
Μήκος τεμαχίου: 2,0m
Για περισσότερες διαστάσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα

10 τμχ / L0553
10 τμχ / L0563
10 τμχ / L0573
10 τμχ / L0583
10 τμχ / L05103

Μηχανική στερέωση
Βύσματα Bravoll PTH-KZ
Βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με πιστοποίηση για
χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
Καρφί από γαλβανισμένο χάλυβα
Διαστάσεις - μήκος:
095 / 115 / 135 / 155 / 175 / 195 / 215 / 235 / 255 / 275 / 295 / 315
Βύσματα Bravoll ΤΙΤ-Η
Για στερέωση σε τσιμεντοσανίδες, OSB, κλπ.
Για κατάλληλο μήκος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα

Κουτί 200τμχ μήκους 95mm
Κουτί 200τμχ μήκους 115mm
Κουτί 200τμχ μήκους 135mm
Κουτί 200τμχ μήκους 155mm

Κουτί 100τμχ 060mm
Κουτί 100τμχ 080mm
Κουτί 100τμχ 100mm
Κουτί 100τμχ 120mm

Βύσματα Bravoll PTH-S
Γενικής χρήσης βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.
Εξωτερική διάμετρος δίσκου: 60mm
Διάμετρος άξονα: 8mm
Στήριξη με Bit Torx T30
Καταλλήλα για χρήση σε πορώδη δομικά υλικά

Κουτί 200τμχ μήκους 95mm
Κουτί 200τμχ μήκους 115mm
Κουτί 200τμχ μήκους 135mm
Κουτί 200τμχ μήκους 155mm
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Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Ειδικά τεμάχια
Γωνιόκρανο LKS PVC 100x150
Είδικό γωνιακό τεμάχιο με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα μήκους 2.5m
Επιφάνεια πλέγματος 10x15 (cm)

50 τμχ

Νεροσταλάκτης LT PVC
Ειδικό γωνιακό προφιλ με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη.
Μήκος τμχ 2.5m

20 τμχ

Αρμός διαστολής Typ E
Προφίλ αρμού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες μήκους 2.5m
25 τμχ

Αρμός διαστολής Typ V
Προφίλ αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες μήκους 2.5m
25 τμχ

EJOT Spiral anchor
Ειδικές βίδες για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικείμενων με βάρος στήριξης
έως 5 κιλά ανά βίδα.

Κουτί των 100 τμχ

[TORX T40]

Μονωτικές Βίδες IPS
Ειδίκές βίδες μήκους 80mm για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικείμενων
μικρού βάρους.

Κουτί των 50 τμχ

[TORX T25]
EJOT® Iso-Dart
Ειδίκες βίδες για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικείμενων μεγάλου βάρους.
[TORX T30].

Κουτί των 10 τμχ

Σε διάφορα μήκη κατόπιν παραγγελίας
Διάμετρος οπής: 8mm - Βάθος οπής>80mm
Dosteba Elektro Eldoline EPS
Ειδικά τεμάχια για την σωστή εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου.

1 τμχ

Για πάχος πολυστερίνης 80-300mm (ανά 20mm)
Διάσταση: 150x150mm

Κύλινδρος στερέωσης VARIZ
Ειδικά τεμάχια πολυστερίνης πολύ μεγάλης πυκνότητας, που χρησιμοποιούνται τοπικά
για την στερέωση αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Πυκνότητα: 140Kg/m3
Διάμετρος: 125mm
Μήκος: 1.000mm
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1 τμχ

Εργαλεία εφαρμογής
Περιγραφή προϊόντος

Dosteba SPEWE 212GSL-30
Εργαλείο κοπής πολυστερίνης με αυτόνομή βάση.
Δυνατότητα κοπής πολυστερίνης
1260mm Ύψος και 300mm Πάχος

Συσκευασία

1 τμχ με θήκη μεταφοράς
1 τμχ χωρίς θήκη

Styrocut 140
Ψαλίδι χειρός για κοπή διογκωμένης πολυστερίνης

1 τμχ

Spewe Profi-Zubehoer-set
Εργαλείο για τη δημιουργία σκοτιών

1 σετ

Capatect Putzstrukturwischer kreativ 050/00
Ειδική βούρτσα για δημιούργια ιδιαίτερων τεχνοτροπιών με τα υλικά

1 τμχ

kreativeeffect και accento. Μήκος: 300 mm

Meldorfer Zahnkelle
Ειδική σπάτουλα για την τοποθέτηση των ρυτινούχων πλακίδιων Meldorfer.

1 τμχ

Meldorfer Winkelschere
Ειδικό ψαλίδι κοπής των ρητινούχων πλακίδιων Meldorfer.

1 τμχ

Capatect Universaldubel-Tool 053/02
Εργαλείο για την χωνεύτη τοποθέτηση των βυσμάτων 053

1 τμχ

Pajarito Bossenkelle 102R +102E
Ανοξείδωτο μυστρί τοποθέτησης σκοτίας με διαφορετικά «εργαλεία»

Pajarito GlätteKelle Rostfrei 5093R
Ανοξείδωτη σπάτουλα από ιδιαιτέρως σκληρό ατσάλι, πάχους 0,7mm
με ανατομική ξύλινη λαβή 280 x 130 mm

Pajarito GlätteKelle Rostfrei 8092R
Ανοξείδωτη σπάτουλα πάχους με εργονομικά σχεδιασμένη ξύλινη λαβή 600 x 115 mm

1 τμχ

1 τμχ

1 τμχ

Pajarito Kunststoff Glattkelle 8092STG/2
Σπάτουλα από σκληρό πλαστικό 3mm.

1 τμχ

Εύκολη εφαρμογή 280 x 140 x 3 mm

Pajarito Οδοντωτή σπάτουλα 8092RΖ / 2/26
Ανοξείδωτη σπάτουλα με τετράγωνα δόντια 26mm ή 49 mm σε διάφορες διαστάσεις.

1 τμχ

(280x130mm)
-
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Διακοσμητική επένδυση Meldorfer
Με εμφάνιση πέτρας ή διακοσμητικού τούβλου
Ειδικά τεμάχια επένδυσης των συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol καθώς και άλλων επίπεδων,
σταθερών υποστρωμάτων. Προσφέρουν εμφάνιση πέτρας ή διακοσμητικού τούβλου.
Τα ειδικά αυτά τεμάχια είναι μίγμα ορυκτών πρώτων υλών και οργανικής ρητίνης. Είναι ανθεκτικά στις καιρικές
συνθήκες, με εξαιρετική διαπνοή, ανθεκτικά στη UV- ακτινοβολία και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μηχανικές
καταπονήσεις. Διατίθενται σε πάχος 4-6 mm.
Η εφαρμογή γίνεται με κόλλα και το σχέδιο διαμορφώνεται επί τόπου. Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται
ενδεικτικές διαστάσεις και τεμάχια καθώς και το βασικό χρωματολόγιο.
Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας σε ειδικές διαστάσεις, αποχρώσεις και υφή.
Περιγραφή προϊόντος

Διαστάσεις σε mm

Κωδ. Προϊόντος

Συσκευασία

Κατανάλωση

Flachverblender
Meldorfer Flachverblender
Flachverblender

_ Format II
_ Format III

240 x 52 mm
240 x 71 mm

071

3 m2= 192 τμχ

64 τμχ/m2

085

3 m2= 144 τμχ

48 τμχ/m2

071

085
Γωνιακό τεμάχιο 3/4

_ Format II

175 x 115 x 52 mm

073

3 m = 48 τμχ

16 τμχ/m

_ Format III

175 x 115 x 71 mm

086

3 m = 36 τμχ

12 τμχ/m

073

086
Γωνιακό τεμάχιο 1/1

_ Format II
_ Format III

075

087

26

240 x 115 x 52 mm

075

3 m = 48 τμχ

16 τμχ/m

240 x 115 x 71 mm

087

3 m = 36 τμχ

12 τμχ/m

Περιγραφή προϊόντος

Απόχρωση

Απόχρωση

Flachverblender
Meldorfer Flachverblender αποχρώσεις
Altweiß

Antik

Brandenburg

Dithmarschen

Friesland

Juist

Hamburg

Mecklenburg

Oldenburg

Rotbunt

Sylt

Westerwald

Περιγραφή προϊόντος

*

Συσκευασία

Συγκόλληση και διαμόρφωση των αρμών
Meldorfer Ansatzmörtel 080
Υλικό συγκόλλησης και διαμόρφωσης των αρμών
για τα ειδικά διακοσμητικά τεμάχια πέτρας Meldorfer
Αποχρώσεις: γκρι του τσιμέντου, λευκό της άμμου, ανθρακί
Κατανάλωση: 2,5-3,0 kg/m2

25Kg

* Διαθέσιμα μόνο στο Format III
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Διακοσμητικά προφίλ - Capapor Fassadenprofil
Ειδικά προφιλ πολύ μικρού βάρους για να διαμορφωθούν διακοσμητικά κορνιζες, κιονόκρανα, φουρούσια, αψίδες
και άλλες διακοσμητικές καλλιτεχνικές κατασκευές όπως ταμπλάδες με σκοτίες ή λογότυπα και επιγραφές.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις μηχανικές καταπονήσεις με κλάση αναφλεξιμότητας Β1, εύκολα στην τοποθέτηση
και μπορούν να βαφτούν σε οποιαδήποτε απόχρωση. Δεν χρειάζονται ενίσχυση ενώ μπορούν να παραγγελθούν
σε οποιοδήποτε σχέδιο.
Δεν προσθέτουν βάρος στην κατασκευή και στερεώνονται μόνο με κόλλα. Σε ειδικές περιπτώσεις που τα προφίλ
έχουν μεγάλο μέγεθος μπορεί να απαιτηθεί και μηχανική στερέωση.
Σε καινούργιες κατασκευές μπορούν να τονίσουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου ενώ σε αναπαλαιώσεις μπορούν
να αποδώσουν πιστά και με μεγάλη αντοχή στο χρόνο την αρχική μορφή του κτιρίου.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εσωτερική διακόσμηση χώρων.

Capapor-Fassadenprofile
Ορισμός του μήκους των προφίλ
Capapor προφίλ για διακοσμητικές ταινίες και κορνίζες
Capapor στοιχεία για τι δημιουργία ταβλάδων με σκοτίες
Capapor αψίδες
Capapor περιμετρικές κορνίζες
Capapor ποδιές παραθύρων
Capapor προφιλ για διακοσμητικές ταινίες και κορνίζες
Capapor κλειδιά παραθύρων
Capapor στοιχεία για τη δημιουργία ταβλάδων με σκοτίες
Capapor φουρούσια

Ορισμός του μήκους των προφίλ

Συνολικό ύψος (h)

Συνολικό πλάτος (b)

A
B
C
D

Πάχος του προφίλ της κορνίζας / γείσου / ταινίας διαχωρισμού
Πλάτος κορνίζας
Καθαρό πλάτος παραθύρου
Καθαρό ύψος παραθύρου

Σε κάθε παραγγελία θα πρέπει να καθορίζεται:
Ο τύπος του προφίλ
Ο αριθμός σχεδίου
Η ποσότητα των τεμαχίων

Μεταλλική κάλυψη ποδιάς παραθύρου

Συνολικό πλάτος ταινίας
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Περιγραφή προϊόντος

Τύπος

Κωδ. Προϊόντος

Διαστάσεις σε mm

Συσκευασία

Προφίλ προσόψεων
Κορνίζες
Τύπος
mm
Aριθμός Σχεδίου

A

B

C

D

E

F

G

H

35 x 115

40 x145

35 x 130

30 x 70

35 x 115

35 x 85

25 x 135

33 x 133

Z-120-40-15

Z-150-40-11 Z-130-40-06 Z-70-30-11

Z-120-40-16

Z-90-40-08

Z-140-30-07 Z-130-30-12 Z-150-40-12 Z-130-30-11

Capapor-Rahmenprofile 121

Α έως L

I
40 x 152

121/010

J

K

L

34 x 133

31 x 70

28 x 72

Z-70-30-12

Z-70-30-13

s.o.

1 τμχ.

_ Μήκος: 2250mm
_ Δυνατότητα εμφάνισης προφιλ και σε 2η διάσταση

Τιμές κατόπιν επικοινωνίας

Περιμετρικά προφίλ με νεροσταλάκτη (ποταμό)
Τύπος
mm
Aριθμός Σχεδίου

A

B

C

D

E

F

G

H

70 x 140

70 x 130

70 x 130

50 x 130

81 x 155

60 x 141

65 x 70

70 x 155

58 x 78

Z-140-70-05

Z-130-70-04

Z-130-70-05

Z-130-50-06

Z-160-80-06

Z-140-60-07

Z-70-70-05

Z-160-70-05

Z-80-60-07

Capapor-Gurtprofile 121

Α έως I

121/011

s.o.

I

1 τμχ.

_ Μήκος: 2250mm
_ Δυνατότητα εμφάνισης προφιλ και σε 2η διάσταση

Τιμές κατόπιν επικοινωνίας

Κόλλες
Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία

Profilkleber 121
Ειδικό κονίαμα συγκόλλησης με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση

25Kg

Κατανάλωση: Ανάλογα με το μέγεθος του προφιλ 3,0-6,0 kg/m2

Capapor-Profilspachtel
Ειδική πάστα για την επιδιόρθωση και τελειοποίηση μικροατελειών

2+0,8 kg

που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή των Capapor Profile.

Υποσημείωση: Για την παραγγελία καθώς και για την στερέωση των Capapor-Fassadenprofile παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
Περισσότερα σχέδια, διαστάσεις κλπ είναι δυνατά και μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα στο www.caparol.com
Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
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Διακοσμητικές επικαλύψεις PhotoVision
Μοναδικές διακοσμητικές επικαλύψεις
για ακόμα πιο ιδιαίτερες προσόψεις

Η εφαρμογή του PhotoVision είναι τόσο απλή όσο και

Με το PhotoVision μπορείτε εύκολα να κάνετε πράξη

εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια της πρόσοψης ή σε ένα

δημιουργικές ιδέες και σχεδιαστικές επιθυμίες.

σημείο που θέλετε να εντυπωσιάζει, αφού εκτυπώνεται σε

Είναι ένα νέο υλικό που μπορεί να εκτυπωθεί και να

οποιαδήποτε διάσταση. Η μεγάλη αντοχή της εκτύπωσης

διακοσμήσει προσόψεις.

καθώς και η ιδιαίτερη αισθητική σε συνδυασμό με την

Με το PhotoVision μπορείτε να έχετε στην όψη σας ψηφιακές

εύκολη εφαρμογή που προσφέρει το PhotoVision, το

φωτογραφίες, λογότυπα, διακοσμητικές μπορντούρες και όποιο

καθιστούν

άλλο σχέδιο επιθυμείτε.

σχεδιαστική λύση.

σύντομη η εφαρμογή μιας ταπετσαρίας. Μπορεί να

μια

οικονομικά

Περιγραφή προϊόντος

και

αισθητικά

Συσκευασία

Τελικά επιχρίσματα – σοβάδες
Αστάρι
PhotoVision Spezialkleber
Διαφανής κόλλα για την στερέωση του Capatect PhotoVision Gewebe στις όψεις.
Κατανάλωση: 0.80-1.00 Κg/m2

Δοχείο 10Kg

PhotoVision Gewebe
Εκτυπώσιμο πλέγμα για τη δημιουργία ιδιαίτερων σχεδίων στις όψεις
-

TopLasur NQG
Έτοιμη προς χρήση λαζούρα με τεχνολογία NQG για διατήρηση των προσόψεων
καθαρών για ακόμα περισσότερα χρόνια. Χρήση εσωτερικά - εξωτερικά

30

Δοχείο 5lt
Δοχείο 10lt

ελκυστική

Colour Collections - Βεντάλιες

Aνακαλύψτε τη µεγάλη ποικιλία σε βεντάλιες της Caparol.
Βεντάλιες για όλες τις κατηγορίες χρωµάτων που αποδίδονται στην πραγµατική υφή του
τελικού χρώµατος. Είναι απόλυτα χρήσιµες για τη δηµιουργία και το σχεδιασµό οποιουδήποτε
νέου concept. Η µεγάλη γκάµα σε βεντάλιες της Caparol καλύπτει ένα ευρύ φάσµα
εφαρµογών, όπως εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, επιφάνειες ξύλου ή σκυροδέµατος,
δάπεδα, οροφές, κα.

3D-SYSTEM PLUS

FASSADE A1

FASSADE A1 CONCEPT

Βασική βεντάλια που συνδυάζει όλες τις
χρωµατοµετρικές οµάδες αποχρώσεων
για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για
όλα τα προϊόντα της Caparol.

Βεντάλια αποχρώσεων κατάλληλη για
προϊόντα εξωτερικών επιφανειών και
ειδικότερα για τα NQG3 προϊόντα που
προσφέρουν την µέγιστη αντοχή. Όλες
οι αποχρώσεις έχουν δηµιουργηθεί µε
πραγµατικό χρώµα.

Βεντάλια µε συνδυασµούς αποχρώσεων
για προϊόντα εξωτερικής χρήσης όλων των
κατηγοριών. Όλες οι αποχρώσεις έχουν
δηµιουργηθεί µε πραγµατικό χρώµα.

Aποχρώσεις: 1360
Υφή: Εκτύπωση

Aποχρώσεις: 500
Υφή: Τελικό χρώµα

Aποχρώσεις: 63 διαφορετικοί συνδυασµοί
Υφή: Τελικό χρώµα

HISTOLITH

WEISS

Βεντάλια που αποτελείται από αποχρώσεις
κατάλληλες για ανακαινίσεις διατηρητέων
κτηρίων που έχουν προκύψει από
συνεργασία µε αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Η σύνθεση των αποχρώσεων έγινε
µε ειδική επιλογή χρωστικών που να
αποδίδουν το ζητούµενο φινίρισµα αλλά
και να εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή
στις καιρικές συνθήκες.

Ειδική συλλογή 25 αποχρώσεων που
περιλαµβάνει τις πιο δηµοφιλείς επιλογές
στις αποχρώσεις του Λευκού. ∆ιευκολύνει
ιδιαίτερα στην επιλογή της σωστής λευκής
απόχρωσης.
Οι αποχρώσεις κατηγοριοποιούνται σε
5 ενότητες (“Neutral”, “Warm”, “Rosé”,
“Creme” και “Fresh”) και κάθε χρώµα
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Aποχρώσεις: 360
Υφή: Τελικό χρώµα υδρυάλου

Aποχρώσεις: 25
Υφή: Πλαστικό χρώµα
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