
Fasadų šiltinimo sistemos, kurios itin atsparios apkrovoms ir smūgiams

„Edition Carbon“



„Edition Carbon“ fasadų šiltinimą leidžia suvokti visiškai naujai

Neribotas fasadų spalvos pasirinkimas, puikus fasadų šiltinimas -

„Edition Carbon“



Svarbus apsisprendimo veiksnys, renkantis 
sudėtinę fasadų šiltinimo sistemą „Caparol“, 
ypatingas ekonomiškumas, mat energijos 
sutaupoma net virš 50%. Nuo šiol savo klientams 
galime siūlyti sistemą, kuri, būdama akivaizdžiai 
ekonomiškai pranašesnė, dar žavi ir naujomis 
spalvomis, kuriomis pirmą kartą galima dengti ir 
apšiltintus fasadus. Be to, šiai sistemai būdingas 
ypatingai didelis atsparumas apkrovoms ir 
patvarumas – dar niekada fasadų šiltinimo 
sistemos nebuvo tokios patvarios. Norėtume Jus 
pakviesti išsamiau susipažinti su „Edition Carbon 
DarkSide“ ir „Edition Carbon Classic“ 
pranašumais. Skirkite laiko pažinčiai su naujos 
kartos fasadų šiltinimo sistemomis.

Nuo šiol fasadus galima spalvinti be jokių 
apribojimų ir kartu puikiai apšiltinti – tai „Edition 
Carbon“ siūloma fasadų šiltinimo naujovė.

Aukščiausios klasės fasadų šiltinimas,

sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos

„Edition Carbon“ aukščiausios klasės

produktai „Premium“: „DarkSide“

ir „Classic“. Galite būti tikri: visi Jūsų

klientų reikalavimai, keliami saugiam

fasadų šiltinimui, bus patenkinti.

tai saugu.



Atspari. Tiesiog nepažeidžiama.

„Edition Carbon“

Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“

Išlaiko itin dideles apkrovas: neįveikiami fasadai

Išlaiko smūgio apkrovą iki 60 džaulių.

Atsparumas didesnis negu „ETAG 004“.

Atsparumas kamuolio smūgiui pagal „DIN 18032-3“.

Geriausio atsparumo krušai klasė („HW 5“).

„Edition Carbon“ apšiltinti fasadai išlaiko itin dideles 
apkrovas, būna atsparūs smūgiams ir saugūs. Karbono 
pluoštas sudėtinei fasadų šiltinimo sistemai suteikia 
didelį atsparumą net ir didelių apkrovų veikiamoms 
cokolio ir įėjimo į pastatą zonoms. 

Itin didelį atsparumą apkrovoms teikia karbonas. Karbono 
pluoštu sustiprintas glaistas, padengtas net ploniausiu 
sluoksniu, paviršiams suteikia puikių savybių – ir daugeliui 
metų. Karbono pluošto tempiamasis stipris yra 20 kartų 
didesnis negu titano, kuris yra itin stiprus. „Edition Carbon“ 
atsparumą mechaninei apkrovai vaizdžiai atskleidžia rutulio 
testas. Šis testas įrodo, kad išorinės tinkuotos sudėtinės 
fasadų šiltinimo sistemos atsparumas atitinka Europos 
bandymų taisykles „Europos techninio liudijimo direktyva 
ETAG004“: visi sistemos „Edition Carbon“ komponentai 

daug kokybiškesni, negu numatyta pagal standartinį 
bandymą (10 džaulių riba).

„Edition Carbon DarkSide“ gali atlaikyti smūgius iki 60 
džaulių.

Kiti sėkmingi „Edition Carbon“ bandymai įrodo atsparumą 
kamuolio smūgiui pagal „DIN 18032-3“ ir klasifikaciją iki 5 
atsparumo krušai klasės; tai – didžiausia atsparumo krušai 
klasė. Atminkite: ši sistema tokia atspari apkrovoms, kad 
lenkia iki šiol nustatytus apkrovos kriterijus.

„Edition Carbon": daug kartų įrodytas atsparumas



Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“ATSPARUMAS APKROVOMS

Testo rezultatas
Geresnis už standartą –
fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“.

Apžvalga
Atsparumo krušai klasė nusako energiją,
kuria veikiamas konstrukcinis elementas lieka nepažeistas.

Svambalo smūgio bandymo įvertinimas Atsparumas krušai Skersmuo (mm) Masė (g) Greitis (m/s) Klasės riba (J)

Energija (džauliais), reikalinga iki pažeidžiant paviršių 

„Edition Carbon DarkSide“

„CarboNit“

„CarbonClassic/DarkSide“ (standartas)

 Fasadų šiltinimo sistemos standartas

 Mažiausias reikalavimas
 Standartinio bandymo riba



Spalvų sodrumas. Viskas įmanoma.

„Edition Carbon“

Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“

Nesiseka? Pasiseks. „ Edition Carbon“



Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“SPALVŲ SODRUMAS

„Grenadin 5“ „Saphir 5“ „Malachit 5“ „Granit 5“

1 pav. Dėl temperatūros svyravimų armavimo sluoksnį veikia didelė apkrova. 2 pav. Skirtingų spalvotų paviršių temperatūra

Fasado temperatūra
Žiemos diena, oro temperatūra –8°C, 13:04–13:19 val.
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„HBW 5“

„HBW 25“

„HBW 50“

„HBW 75“

Oras

Apšiltintų fasadų paviršiai yra veikiami didelių terminių ir fizinių apkrovų. Tamsios spalvos labai įkaista, 
skatina įtempius, todėl ligi šiol tamsių spalvų medžiagomis nebuvo galima dengti išorinių tinkuojamųjų 
sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų. Dabar situacija pasikeitė: atsirado „Edition Carbon“, garantuojanti 
naują fasadų termoizoliacijos spalvų sodrumą.

Šviesio dydis
Dabar naujaisiais „Edition Carbon“
produktais fasadų šiltinimo sudėtinę
sistemą galima dengti ir tamsiomis bei
labai sodriomis spalvomis –
iki 5 šviesio dydžio.

Temperatūros svyravimai ir aukščiausia temperatūra – tai du 
parametrai, ribojantys spalvų pasirinkimą fasadų šiltinimo 
sistemose.

Didžiausi temperatūros svyravimai esti saulėtomis žiemos 
dienomis (žr. 1 pav.). Tamsūs paviršiai įkaista iki 60°C. Debesims 
staigiai šešėliu uždengus paviršių, temperatūra nukrinta per 
trumpą laiką. Temperatūros svyravimai iki 50°C sukelia didžiulius 
įtempius, kurių įprastiniai armavimo sluoksniai neįstengia 
sumažinti be nuostolių.

Apšiltintus fasadus taip pat veikia ir aukšta temperatūra. Saulei 
stipriai apšviečiant šviesius paviršius, problemų dėl 

temperatūros nekyla (žr. 2 pav.), o tamsūs paviršiai įkaista iki 
ribinės 70°C temperatūros. Ir tai tęsiasi daugelį valandų. Putų 
polistirolo termoizoliacinės plokštės tokios apkrovos neišlaiko. 
Pasekmė: plokščių deformacijos, atsiradę plyšiai ir sumažėjęs 
fasadų šiltinimo efektyvumas.

„Edition Carbon DarkSide“ atveria naujas perspektyvas – 
karbono pluoštu sustiprintas, labai elastingas dengiamasis 
sluoksnis ir temperatūrai atspari mineralinė vata – kaip izoliacinė 
medžiaga – leidžia be vargo absorbuoti temperatūros 
svyravimus ir aukščiausią temperatūrą. Tai reiškia, kad pagaliau 
apšiltintų fasadų paviršiai gali būti ir tamsūs, sodrūs – iki 5 
šviesio dydžio. Pasinaudokite šia technologine pažanga – 
išnaudokite neribotas galimybes, spalvindami išorines sudėtines 
fasadų šiltinimo sistemas!



Geriausias pasirinkimas: „Caparol“ spalvynas „FASSADE A1“.

Spalvos atsparumas. Ilgiau atspari blukimui.

„Edition Carbon“

Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“

Susižavėjimą keliantis spalvingumas, ilgai išliekantis švarus 
ir neblunkantis. „Edition Carbon“ išnaudoja dviejų „Caparol“ 
inovacijų pranašumus: spalvyną „FASSADE A1“ ir kvarco 
dalelių nanotechnologiją.

Naujasis spalvynas „FASSADE A1“ yra spalvyno „3D-System 
plus“ dalis. Parinktos spalvos yra labai atsparios blukimui, todėl 
puikiai tinka fasadams. Naudojamos kartu su kvarco dalelių
nanotechnologijos produktais „Premium“, spalvos, parinktos iš 
spalvyno „FASSADE A1“, garantuoja patikimą spalvotą fasado 
dangą. Spalvos atsparumo klasifikacija pagal „FB CODE A1“ 
remiasi „BFS“ atmena Nr. 26 (Federalinis dažų ir materialinių 
gėrybių apsaugos komitetas) – tai yra aukščiausios kokybės 
fasadiniai dažai (A klasė) bei neorganiniai pigmentai (1 grupė).

Naujai sukurtasis „ThermoSan Fassadenputz NQG“ – tai naujos 
kartos tinkas, kuriam būdingi visi kvarco dalelių 
nanotechnologijos pranašumai. Įrodyta, kad fasadai ilgiau 
išlieka švarūs, spalvos – ryškesnės ir atsparesnės, sąnaudos – 
20% mažesnės, todėl šis tinkas – puikus sprendimas dengiant 
sudėtines termoizoliacines sistemas. Naudojami neorganiniai 
pigmentai ir „NQG“ lemia labai gerą „Edition Carbon“ spalvų 
atsparumą, mažą teplumą ir itin didelį „Edition Carbon“ tvirtumą 
– tai svarbus žingsnis atsakingai statant patvarius namus. 
Dangos patvarumas lemia mažesnį atnaujinimo poreikį ir 
mažesnes medžiagų sąnaudas – visą pastato eksploatacijos 
laikotarpį.



Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“SPALVYNAS „FASSADE A1“

500 fasadų spalvos ir jų

atsparumas „CODE A1“,
kartu su „Premium“ produktais:

„AmphiSilan NQG“, „ThermoSan NQG“, „Sylitol NQG“.

BFS atmena Nr. 26: fasadiniai dažai „Caparol“, nuspalvinti
pagal spalvyną „FASSADE A1“, atitinka aukščiausią rišiklių
(A klasė) ir neorganinių pigmentų (1 grupė) kokybę.

Pigmentai pagal atsparumą šviesai
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1 grupė 2 grupė 3 grupė

Fasadiniai
dažai

Emaliniai
dažai

Silikatiniai dažai,
Dispersiniai

dažai, turintys
daug rišiklių 

„Acryl-Lack“,
„PUR-Lack“

Dispersiniai dažai,
Matiniai silikoninės

dervos dažai,
Dispersiniai,

silikatiniai dažai

Alkidinės
dervos,

emaliniai
dažai

Dispersiniai dažai,
Kalkiniai dažai

(spalvoti)

„Mischpoly-
merisatharz-
Lackfarbe“

Epoksidinės
dervos, emaliniai

dažai

Labai
atsparūs
blukimui

neorganiniai
pigmentai

Atsparūs
blukimui

organiniai ir
(arba)

neorganiniai
pigmentai

Ribotai atsparūs
blukimui

organiniai
ir (arba)

neorganiniai
pigmentai



Svarbu: patikrintas saugumas – nedegi.

Saugu. Taip pat ir daugiaaukščiams pastatams.

„Edition Carbon“

Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“

Fasadas – tai pastato apsauginis skydas, kuris turi atitikti 
ypatingus, įstatymų numatytus reikalavimus. Gaisro atveju 
turi būti garantuojama kuo geriausia žmogaus apsauga. 
Sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos „Edition Carbon“ ir šiuo 
atveju yra puikus pavyzdys.

Eksperimentinės statybos taisyklės numato, kad statant 
daugiaaukščius pastatus, aukštesnius kaip 22 m, apkrovos 
neišlaikančios dalys – joms priskiriama ir termoizoliacija – būtų 
nedegios. Šiuos reikalavimus kuo puikiausiai atitinka „Edition 
Carbon DarkSide“.



Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“NEDEGUMAS

„Carbon DarkSide“ – tai pirmoji leidžiama naudoti nedegi 

sudėtinė fasadų šiltinimo sistema su pastos pavidalo 

viršutiniu ir apatiniu tinku. Šią sistemą galima naudoti ir 

daugiaaukščių pastatų statybos srityje. Europos techninis 

liudijimas ETA-09/0368 (eksponentas: Vokietijos statybos 

technikos institutas, tik valstybės jurisdikcijai pavaldi 

įstaiga). Tiek statybos savininkas, tiek gyventojai gali 

pasitikėti patikrintu saugumu.

Sertifikatas: pirmoji nedegi sudėtinė termoizoliacinė
sistema su pastos pavidalo viršutiniu ir apatiniu tinku.

Testas: modeliuojant (tai brangi procedūra)
buvo įrodytas nedegumas.



Sudėtinė fasadų šiltinimo sistema „Edition Carbon“

Tik aukštosios technologijos. „Edition Carbon DarkSide“.

„Edition Carbon“

„Edition Carbon DarkSide“

Paskirtis Fasadas ar (ir) cokolis

Savybės 

Gaisrinė sauga
ar (ir) statybinių medžiagų klasė

nedegi

Atsparumas mechaninei apkrovai 15 džaulių (galima iki 60 džaulių)
(kai armuota dviem sluoksniais)

Šviesio dydžio apribojimas Iki 5 (nuo 9 šviesio dydžio būtinas
atskiras Caparol technologų konsultacijos ir leidimas)

Spalvos pastovumas
ar (ir) ryškumas

Labai geras spalvos atsparumas, nulemtas grynų
neorganinių pigmentų ir nekreidėjančių sistemos „NQG“ rišiklių

Sistemos sandara
„Edition Carbon
DarkSide“

Atsparumas kamuolio smūgiams
pagal „DIN 18032-3“

išlaikyta

Atsparumas krušai išlaikyta

Sistemos sandara

Izoliacinė medžiaga Mineralinės vatos izoliacinės plokštės
„MW-Fassadendämmplatte 149
EXTRA, „WLZ 0,035 W/mK“

Mineralinė vata - lamelė
„Capatect-LS-Fassadendämmplatte
VB 101, „WLZ 0,041 W/mK“

Armavimas „Capatect OrCa-Spachtel“

Tinkelis „Capatect OrCa-Gewebe“

Dengimas Tinkas
„ThermoSan Fassadenputz NQG“

Dengiant tamsiomis spalvomis „DarkSide“, dėl galimo kontrasto tarp armavimo sluoksnio ir viršutinio tinko
gali papildomai prireikti dengti išlyginamaisiais dažais „ThermoSan“.

„Edition Carbon“: sistemų apžvalga



Tai – tobula. „Edition Carbon Classic“.

SISTEMOS APŽVALGA

„Edition Carbon Classic“

Sistemos sandara
„Edition Carbon Classic“
Fasadas

Sistemos sandara
„Edition Carbon Classic“
Cokolis

Paskirtis Fasadas

Savybės 

Gaisrinė sauga
ar (ir) statybinių medžiagų klasė

Sunkiai degi

Cokolis

Sunkiai degi

Atsparumas mechaninei apkrovai 15 džaulių 15 džaulių

Šviesio rodiklio apribojimas 15 15

Spalvos pastovumas
ar (ir) ryškumas

Labai geras spalvos atsparumas,
nulemtas grynų neorganinių pigmentų
ir nekreidėjančių sistemos „NQG“ rišiklių

Labai geras spalvos atsparumas,
nulemtas grynų neorganinių pigmentų
ir nekreidėjančių sistemos „NQG“ rišiklių

Atsparumas kamuolio smūgiams
pagal „DIN 18032-3“

išlaikyta išlaikyta

Atsparumas krušai „Hw5“ „Hw5“

Sistemos sandara

Izoliacinė medžiaga Polistireno izoliacinės plokštės
„Capatect Dalmatiner
Fassadendämmplatte 160-162
WLZ 0,035 W/mK“

Polistireno izoliacinės plokštės
„Capatect Dalmatiner
Fassadendämmplatte 160-162
WLZ 0,035 W/mK“

Polistireno izoliacinės plokštės
„Capatect-PS-Fassadendämmplatte
155-157
WLZ 0,032 W/mK“

Polistireno izoliacinės plokštės
„Capatect-PS-Fassadendämmplatte
155-157
 WLZ 0,032 W/mK“

Polistireno izoliacinės plokštės
„Capatect Perimeterdämmplatte
115,
WLZ 0,035 W/mK“

Armavimas „CarbonSpachtel“ „CarboNit“ (du sluoksniai)

Tinkelis „Capatect-Gewebe 650“ „Capatect-Gewebe 650“

Dengimas Tinkai: 
„ThermoSan Fassadenputz NQG“
„AmphiSilan Fassadenputz R+K“

Tinkai: 
„ThermoSan Fassadenputz NQG“
„AmphiSilan Fassadenputz R+K“



Didmeninė prekyba

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel.  +370 5 2602015
www.caparol.lt
www.siltinimas.lt
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