
Patikimumą garantuoja aukštųjų technologijų fasadiniai dažai ir tinkai

Puiki fasadų apsauga



Kvarco gardelių nanotechnologija

Fasadus veikia daugybė 
žalojančių veiksnių

Purvas, dulkės ir apnašos gadina prižiūrėtų, 

švarių fasadų išvaizdą. Dumbliagrybiai ir 

pelėsiniai grybai blogai apsaugotus fasadus gali 

pažeisti taip stipriai, kad gali prireikti net 

brangiai kainuojančio remonto.

Be jų, fasadus dar veikia ir fasadinių dažų 

patvarumą išbando saulė, lietus, šaltis ir 

audra. Svarbiausi reikalavimai: mūrą apsaugoti 

nuo lietaus vandens ir drėgmės ir kartu 

užtikrinti gerą oro bei vandens garų difuziją. 
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Fasadų šiltinimo sistemos
ypač jautrios

Ypač sudėtinga fasadiniais dažais apsaugoti 

fasadų šiltinimo sistemas. Kadangi labai plonas 

tinko sluoksnis termiškai yra beveik atskirtas 

nuo pagrindo, tinkas, veikiamas saulės 

spindulių, labai greitai įkaista ir naktį labai 

greitai atvėsta. Šių nepaprastai didelių 

temperatūros svyravimų (daugiau kaip 40°C) 

negalima sumažinti, kai nėra šilumos kaupiklio.

Pašalinti veiksnius

Kai fasadiniai dažai turi polinkį minkštėti ir 

brinkti, tada ant lipnaus pagrindo labai gerai 

nusėda purvas. Kadangi įprastinių dažų 

rišikliai tiek termoplastiškumo, tiek 

higroskopiškumo požiūriu yra mažiau stabilūs, 

jie yra laikomi esminiu užteršimo veiksniu. Kuo 

fasadiniais dažais padengtas paviršius yra 

kietesnis, tuo mažiau purvo prie jo prilimpa. Ir 

kuo rišiklis sukuria tvirtesnę fasadinių dažų 

struktūrą, tuo mažiau jie minkštėja, esant 

aukštoms temperatūroms, ir nebrinksta, esant 

vandens apkrovai. Jei dar paskatinama, kad 

fasadai greičiau išdžiūtų ir neleidžiama 

įsiskverbti vandeniui, kalbama apie naują 

kokybės šuolį fasadinių dažų technologijoje.
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Milžiniškas šuolis  
apsaugant fasadus 
su NQG technologija

Nanodalelių susibūrimas 
tarpuose be struktūros poveikio.

Padidinta 100 000 kartų rastriniu elektroniniu mikroskopu.

200 nm 200 nm

Paprastas rišiklio ir Kvarco gardelių 
nanotechnologijasilicio suspensijos mišinys

Polimero matricos sustiprinimas
nanodalelių tinklu.

Pagaliau neliko užteršimo priežasties

Trijų dimensijų kvarco nanogardeliai suteikia tokį kietumą, dėl kurio, vyraujant net 

ir didžiausiems karščiams, rišiklis išlieka beveik netermoplastiškas. Taip sumažėja 

teplumas, t. y. mažiau prilimpa purvo dalelių, dulkių ir sporų. Jei kas ir nusėda ant 

fasadų, tai vėjas ar lietus kaip mat tas nuosėdas pašalina. Išvengiama rišiklio 

brinkimo, bet lieka apsauginė funkcija ir žėrinčios spalvos.

Nepakanka neorganines, kvarco nanodaleles ir 

organinį grynąjį akrilatą paprasčiausiai sumaišyti ir 

priklijuoti (pav., kairėje). Nes kvarcinės 

dalelės,vadinamasis silicio koloidas, silicio 

suspensija arba skystojo stiklo dalelės,  susitelkia 

tarpuose ir jų struktūros poveikis negali pasireikšti.

Dėl patentuotos kvarco gardelių nanotechnologijos 

kvarco nanodalelės pasiskirsto tolygiai ir, susidarant 

plėvelei, sukuria trijų dimensijų gardelių struktūrą 

(pav., dešinėje). Tik ši ištisinė, kvarcu sustiprinta 

polimerų matrica kaip „karkasas“ suteikia paviršiui 

kietumo ir veiksmingai stabilizuoja dažus. 

Užkertamas kelias brinkimui, nanodydžio kvarco 

dalelės labai tvirtai sukimba su pagrindu.

Kvarco gardelių nanotechnologija
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Šviesumas*

2,9

5,8

10,1

*Šviesumo pokytis; 

2,3

Ilgai švarus ir gražus!

Nuo atmosferos veiksnių neapsaugotos plokštės 
po dviejų kietumo testo metų Stambule:

Įprastiniai fasadiniai dažai (kairėje) yra žymiai labiau 
papilkėję negu fasadiniai dažai, 
pagaminti pagal kvarco gardelių nanotechnologiją.

Puiku: išlaikytas kietumo testas!

NQG produktai:
paslaptis slypi rišiklyje

Kvarco gardelių nanotechnologija jungia 

silikoninės dervos dažų pranašumus su 

silikatinių dažų privalumais. Tai, viena vertus, 

geras hidrofobinis poveikis, nežymus 

kreidėjimas, universalus naudojimas ir lengvas 

dengimas, kita vertus, tvirtas sukibimas su 

pagrindu ir mineralinis kietumas, kuriam 

būdingas mažesnis polinkis teptis. 

Naujoviškais dažais paviršius padengiamas 

taip, kad, lyjant lietui, jis visas sudrėgsta ir 

fasadas nuplaunamas. Kartu neleidžiama 

įsiskverbti drėgmei. Pagal kvarco gardelių 

nanotechnologiją pagamintiems dažams 

nebūdingas silikatinių dažų trūkumas: polinkis 

kreidėti.

Lengvai dengiami, gerai pataisomi 
ir... paprasčiausiai gražūs

Fasadiniai dažai ir fasadiniai tinkai, pagaminti 

pagal kvarco gardelių nanotechnologiją yra 

tiesiog klasiški. Tai pastebi kiekvienas 

dažytojas dengdamas ir, savaime suprantama, 

prireikus  taisyti. Statybų savininkus ir 

architektus džiugins fasadų patvarumas ir 

didesnis ekonomiškumas, nes fasadai ilgus 

metus lieka gražūs: švarūs ir apsaugoti.

Testuojami keturi fasadiniai dažai: kvarco gardelių 
nanotechnologijos dažai 20% pranašesni už visus 
ligšiolinius testų nugalėtojus.

Fasadiniai dažai pagal kvarco gardelių nanotechnologiją 

Dispersiniai silikatiniai dažai

Aukštos kokybės silikoninės dervos dažai

Įprastiniai dispersiniai dažai

kuo mažesnė reikšmė, 
tuo mažiau papilkėję.
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Tai, kas geriausia
fasadams

5 žvaigždučių profesionali kokybė

✷

✷

✷

✷

✷

Spalvynas FASSADE A1 – patikimumą garantuoja kvarco dalelių nanotechnologija

Labai gera apsauga nuo oro veiksnių     pagal DIN EN 1062-1

Ilgaamžiškumas                                         pagal DIN EN ISO 4628

Ilgai išlieka švarūs                                                                                  pagal DIN EN ISO 2810

Gera dengiamoji geba                                pagal DIN EN 13 300

Ryškios spalvos ir spalvos atsparumas šviesai                                                              pagal DIN EN 1062-1

Spalvynas FASSADE A1 – tai dalis „3D-System plus“ spalvyno. Parinktos spalvos yra 

labai atsparios šviesai, todėl puikiai tinka fasadams. Naudojant kartu su kvarco dalelių 

nanotechnologijos „Premium“ produktais, spalvos, parinktos iš FASSADE A1 spalvyno 

garantuoja patikimą spalvotą fasado dangą. Atsparumo šviesai klasifikacija A1 remiasi 

BFS atmena Nr. 26 (federalinis dažų ir apsaugos komitetas), t.y. aukščiausios kokybės 

fasadiniai dažai (A klasė) ir neorganiniai pigmentai (1 grupė).

Kvarco gardelių nanotechnologija

6



ThermoSan
Universalūs aukštųjų technologijų fasadiniai dažai

• Apsaugoti nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnikimo.

• Naujoviška struktūra sumažina polinkį teptis.

• Paviršiaus kietumas ir mineralinių dažų ilgaamžiškumas.

• Dispersinių dažų atsparumas kreidėjimui ir elastingumas.

• Ryškios spalvos bet kokiu oru.

• Puikiai dengiami.

AmphiSilan
Pasiteisinę aukštųjų technologijų fasadiniai dažai

• Itin atsparūs aplinkos veiksniams, be plėvelės konservanto.

• Naujoviška struktūra sumažina polinkį teptis.

• Paviršiaus kietumas ir mineralinių dažų ilgaamžiškumas.

• Dispersinių dažų atsparumas kreidėjimui ir elastingumas.

• Ryškios spalvos bet kokiu oru.

• Puikiai dengiami.

Sylitol-NQG
Inovaciniai aukštųjų technologijų silikatiniai fasadiniai dažai

• Moderniausia silikatų technologija.

• Anksti atsparūs lietui.

• Apsaugoti nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnikimo.

• Dėl kvarco gardelių nanotechnologijos triguba kristalizacija.

ThermoSan Fassadenputz
Ilgaamžis aukštųjų technologijų fasadinis tinkas

• Dengti paruoštas lengvasis tinkas. Hibridinis rišiklis ir kvarco gardelių

 nanotechnologija, kad fasadai būtų švarūs.

• Ryškios spalvos bet kokiu oru.

• Puikiai dengiami.

• Žymiai mažesnės sąnaudos.

• Apsaugoti nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnikimo.

TopLasur
Aukštųjų technologijų lazūriniai dažai

• Mineralinis pagrindas.

• Labai difuziški.

• Labai ryškios spalvos.

• Tradicinės apipavidalinimo galimybės.
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UAB „Caparol Lietuva”
Kirtimų g. 41 A
LT - 02244 Vilnius
Tel. +370 52602015
Faks. +370 52639283
www.caparol.lt
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