
ThermoSan NQG fasadiniai dažai.
Ilgaamžė fasadų apsauga.



INVESTICIJŲ  
APSAUGA

Nesvarbu lietus, vėjas, šaltis, intensyvi saulė ar 
užterštas oras: ThermoSan NQG produktai su 
išmania kvarco nano gardelių technologija užtikrina 
aukščiausios kokybės visapusę ilgaamžę fasadų 
apsaugą nuo pagrindinių grėsmių. Net ir veikiami 
ekstremalių sąlygų pastatai atrodo taip, lyg būtų 
neseniai renovuoti. Rezultatas: išlaikoma pastato vertė, 
o būtinoji renovacija nusikelia tolimesniam laikui. 

ILGAI IŠLAIKO VERTĘ IR 
REPREZENTATYVIĄ IŠVAIZDĄ
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INVESTICIJŲ  
APSAUGA

Investicijų apsauga: gražūs ir vertingi ilgam

Didžiausia grąža iš investicijų

ThermoSan NQG

Patikima apsauga nuo dumbliagrybių

Maksimalus spalvos stabilumas

Efektyviai atstumia purvą

Objektai su ThermoSan NQG

Sisteminiai produktai
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TURINYS

IDEALUS PARTNERIS 
KURIANTIEMS ERDVES 
GERESNIAM GYVENIMUI

Daugiau nei 125 metus Caparol dirba, kad pastatai 
būtų dar gražesni, sveikesni gyventi, energetiškai 
efektyvūs ir tvarūs. Susipažinkite su mūsų 
kompleksiniais sprendimais.  
Patirkite paviršiaus galią!
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Renovacijos išlaidos

Dažymas

Gruntavimas

Pagrindo 
paruošimas

Pastoliai

Standartiniai 
fasadiniai dažai

ThermoSan NQG

ILGIAU IŠLAIKYTI 
REPREZENTATYVIĄ IŠVAIZDĄ –  
TAI TIESIOG APSIMOKA

Renovacija yra kiekvienam fasadui neišvengiamas 
procesas. Reguliariai rūpinantis pastatu, užtikrinamas 
tinkamas funkcionalumas ir išsaugoma jo vertė. Tokie 
planiniai atnaujinimo darbai padeda išvengti didelių 
finansinių kaštų ir pajamų praradimo, kurie atsirastų 
dėl didelio masto remonto darbų. 

Priklausomai  nuo techninių sąlygų ir reikalavimų, 
galima iš anksto suplanuoti būtinąsias renovacijas ir 
apskaičiuoti joms reikalingus kaštus. 

Išlaidos
Standartiniai fasadiniai dažai

ThermoSan NQG

15 % sutaupoma 
=43.337 €

Ilgesnis laikotarpis 
tarp renovacijų

Renovacijos ciklas

DIDŽIAUSIA GRĄŽA  
IŠ INVESTICIJŲ.
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Renovacijos išlaidos

Dažymas

Gruntavimas

Pagrindo 
paruošimas

Pastoliai

Standartiniai 
fasadiniai dažai

ThermoSan NQG

ILGIAU IŠLAIKYTI 
REPREZENTATYVIĄ IŠVAIZDĄ –  
TAI TIESIOG APSIMOKA

Išlaidos
Standartiniai fasadiniai dažai

ThermoSan NQG

15 % sutaupoma 
=43.337 €

Ilgesnis laikotarpis 
tarp renovacijų

Renovacijos ciklas

Kaštų ekonomija  
ilguoju laikotarpiu
Grafike pateiktos gyvenamojo namo, 
kurio fasado plotas užima 2700 m2, 
išlaidos renovacijai su įprastiniais 
fasadiniais dažais ir su ThermoSan 
NQG. 

15 % kaštų sutaupoma 
jau per keletą metų
Rezultatas akivaizdus: nepaisant 
to, kad pirmoji fasado apdaila su 
ThermoSan NQG yra brangesnė, 
ilguoju periodu galima reikšmingai 
sutaupyti. Renovacijos ciklas 
išsitęsia, tarpas tarp dviejų renovacijų 
pailgėja trečdaliu. Tai reiškia, kad per 
tą patį periodą renovacijos darbus 
reikės atlikti ne tris, o tik du kartus. 
Tai leis sutaupyti 15 % arba 43,337 €, 
vertinant šį konkretų objektą. 
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TRIGUBA APSAUGA  
YRA TIESIOG GERESNĖ.
ThermoSan NQG

Statinio apsauga prasideda nuo jo fasado. 
Didžiausią riziką pastatui kelia ne ekstremalios 
situacijos, bet kasdienis oras. Lietus, vėjas, 
saulė, oro užterštumas nuolatos veikia paviršių. 
365 dienas per metus, be jokių pertraukų. 

ThermoSan NQG suteikia idealią apsaugą 
nuo trijų didžiausių pavojų: užkertamas 
kelias dumbliagrybiams (sienų pažaliavimui), 
atstumiamas purvas, o spalvos neišblukina net ir 
intensyviausia saulė. 

• Ilgalaikė apsauga 
nuo dumbliagrybių ir purvo

• Neblunkančios spalvos 
spalvos išlieka ryškios, minerališkai matinės, 
paviršių kreidinimas labai mažas 

• Universaliai pritaikomi  
tinkami visoms fasadų šiltinimo sistemoms su 
dekoratyviniu tinku 

Tokią visapusišką apsaugą užtikrina 
inovatyvi Caparol sukurta kvarco nano 
gardelių technologija (NQG). Pigmentai 
ir užpildai yra tvirtai susiejami į gardelės 
struktūrą, o tai leidžia pasiekti labai 
aukštą spalvos stabilumą, užtikrina 
itin didelį atsparumą blukimui, ženkliai 
sumažina galimybę prie dangos prilipti 
purvo dalelėms. 
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ThermoSan

Drėgmė tolygiai pasiskirsto 
visame paviršiuje ir greitai 
išgaruoja. Rezultatas: nesusidaro 
palankios sąlygos dumbliagrybių 
apnikimui.

Veiksminga apsauga nuo dumbliagrybių

ThermoSan

Ilgalaikę apsaugą nuo spalvos 
blukimo užtikrina UV spinduliams 
atsparus rišiklis ir šviesai itin 
atsparūs pigmentai.

Maksimalus spalvos stabilumas

ThermoSan

Veiksminga purvo prevencija: 
dulkės, augalų sporos, purvo 
dalelės neprilimpa prie fasado 
dangos. Visus ant paviršiaus 
nusėdusius nešvarumus nuplauna 
artimiausias lietus. 

Purvo atstūmimas

Vokietija

Nyderlandai

Švedija
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*pagal DIN EN 1062

Privatus namas netoli Gioteborgo. 
ThermoSan NQG danga (2016)

PATOGU, SAUGU, SAUSA –  
VIDUJE IR IŠORĖJE

VANDENS GARŲ PRALAIDUMAS
po to, kai paviršius buvo paveiktas drėgmės * 

Greitas džiūvimas Vidutinio greičio džiūvimas Lėtas džiūvimas

V1 V2 V3

VANDENS ĮGERTIS
po to, kai paviršius buvo paveiktas drėgmės * 

Stiprus drėgmės įsiskverbimas Vidutinis drėgmės įsiskverbimas Nedidelis drėgmės įsiskverbimas

W1 W2 W3
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ThermoSan

Drėgmė pasiskirsto dideliame plote 
ir itin greitai išgaruoja. Rezultatas: 
nebelieka galimybių užsiveisti 
dumbliagrybiams. Galutinė danga 
suteikia patikimą apsaugą.

Veiksminga apsauga nuo dumbliagrybių

Be ThermoSan Su ThermoSan

Drėgmė pastatams kelia daugiausiai problemų. Viduje 
drėgmė nepalankiai veikia gyventojų sveikatą, o išorėje 
ji sudaro palankias sąlygas užsiveisti dumbliagrybių 
kolonijoms. 

Pažaliavę fasadai – ne tik estetinė problema, 
dumbliagrybiai pažeidžia ir ardo fasado konstrukcijas. 
Speciali ThermoSan NQG struktūra leidžia drėgmei 
tolygiai pasiskirstyti po visą sienos paviršių ir greičiau 
išgaruoti. Todėl dumbliagrybiams faktiškai nelieka 
galimybių. 
 
Fasadas ne tik ilgiau gražiai atrodo, bet ir išlieka 
vientisas, apsaugo pastato konstrukcijas net ir labiausiai 
pažeidžiamame cokoliniame lygmenyje. 

Dėl specialaus silikoninės dervos rišiklio galutinė fasado 
danga lengvai praleidžia vandens garus ir atstumia 
lietaus vandenį. Taip užtikrinamas greitas fasado 
paviršiaus džiūvimas po kritulių ar rasos. 

PATIKIMA APSAUGA  
NUO DUMBLIAGRYBIŲ

• Ilgalaikė apsauga 
prieš dumbliagrybius, purvo 
apnašas ir blukimą

• Unikalios savybės: 
vandens garų pralaidumas, 
aukštas anglies dvideginio 
pralaidumas, mikroporėtas 
paviršius

• Idealiai tinka pastatams, 
kuriuos veikia didelės 
drėgmės apkrovos
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Gyvenamasis daugiabutis Zoetermeer, Nyderlandai. 
Fasado renovacija su ThermoSan NQG (2017).

STABILIOS, RYŠKIOS, GAIVIOS 
SPALVOS. MĖGAUKITĖS SAVO 
MĖGSTAMU ATSPALVIU ILGIAU

A1 klasės rišiklis: labai atsparus šviesai su vos pastebimu kreidinimu. 
Pagal BFS informacinį lapą 26 „Išorinių dangų atspalvių pokyčiai”

Labai geras
Grupė 1

Geras
Grupė 2

Ribotas
Grupė 3

Vos pastebimas
Klasė A A1 A2 A3

Pastebimas
Klasė B B1 B2 B3

Akivaizdžiai matomas 
Klasė C C1 C2 C3

Kr
ei

di
ni

m
as

Atsparumas šviesai
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ThermoSan

Maksimalus spalvos stabilumas

MAKSIMALUS  
SPALVOS STABILUMAS.
Kur daug šviesos, ten daug ir šešėlių.
Jau po keleto metų ant tiesioginių saulės spindulių 
intensyviai veikiamo fasado atsiranda išblukusių vietų, 
paviršiaus spalva tampa netolygi, dėmėta. ThermoSan 
NQG dažuose panaudota nano technologija užtikrina 
optimalią apsaugą nuo UV spindulių, todėl dangos spalva 
išlieka stabili. Rezultatas: gaivios, ryškios spalvos, kurios 
atrodo kaip naujos net ir po daugelio metų.

• Optimali apsauga 
nuo UV spindulių ir 
blukimo

• Tonuojama pagal Caparol 
Fassade A1 spalvyną

• Ideali danga visiems 
fasadams, kuriuos veikia 
intensyvi saulė

Be ThermoSan Su ThermoSan
UV spinduliams atsparus rišiklis 
ir itin šviesai atsparūs pigmentai 
užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo UV 
spindulių ir blukimo.
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ŠVARIOS, TVARKINGOS IŠORINĖS 
SIENOS – NET IR CENTRINĖJE 
MIESTO DALYJE.
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ThermoSan

Paviršius atstumia nešvarumus: 
dulkės, purvo dalelės, augalų 
sporos neprilimpa prie nudažyto 
paviršiaus. Laikinai nusėdę 
nešvarumai nuplaunami su pirmu 
lietumi. 

Veiksmingai atstumia purvą

• Speciali danga 
neleidžia prie paviršiaus 
prisitvirtinti purvo dalelėms, 
augalų sporoms ir kitiems 
nešvarumams

• Itin ryškios spalvos 
mineralinio matiškumo, 
natūraliai atrodančios, paviršių 
kreidinimas labai mažas

• Idealiai tinka pastatams 
miestuose, kur fasadus veikia 
didelė oro tarša

VEIKSMINGAI  
ATSTUMIA PURVĄ.
Miestuose, kur koncentruotai gyvena ir dirba daug 
žmonių bei eksploatuojama daug transporto priemonių, 
didelė problema yra oro užterštumas. Smulkios 
automobilių išmetamos dalelės nusėda ant pastatų 
sienų ir ne tik darko gražų vaizdą, bet ir ardo fasado 
konstrukcines medžiagas. 

ThermoSan NQG dangos yra optimalus sprendimas: 
kvarco nano gardelių struktūra suformuoja itin tvirtą 
paviršių ir neleidžia tokioms dalelėms bei kitiems 
nešvarumams prilipti prie fasado. Purvo dalelės yra 
tiesiog nuplaunamos su pirmu lietumi, o fasadas išlieka 
gražus ir nepažeistas ilgesnį laiką.

Be ThermoSan Su ThermoSan
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Geriausias ThermoSan NQG kokybės įrodymas yra 
augantis šio produkto populiarumas. Kiekvienas 
įgyvendintas projektas didina statybininkų ir 
nekilnojamojo turto vystytojų pasitikėjimą. O dėl puikaus 
ilgalaikio rezultato, šis pasitikėjimas išlieka stabilus daug 
metų. 

Realūs objektai, kuriuos veikia kasdieninės atmosferos 
sąlygos, yra geriausia rekomendacija ThermoSan 
produktams. Projektai, įgyvendinti prieš septynerius, 
dešimtį metų, yra įspūdingas įrodymas, kaip neįtikėtinai 
skiriasi ThermoSan NQG fasadinės dangos nuo įprastais 
dažais nudažytų paviršių.  

ŠIANDIEN, RYTOJ, PORYT – 
NEPRIEKAIŠTINGI FASADAI 
KAIP KĄ TIK NUDAŽYTI. 
OBJEKTAI SU  
ThermoSan NQG.
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Projektas: „Miesto sodai” prie Henninger bokšto, 
Frankfurtas, Vokietija 
• Įgyvendinimo metai: 2015
• Užsakovas: Quartier am Henninger Turm  

GmbH & Co. KG, Dossenheim, Dietmar 
Friedewald 

• Iššūkis: namas stovi intensyvaus eismo zonoje. 
ThermoSan NQG dažai pasirinkti siekiant tvariai 
apsaugoti fasadą nuo automobilių išmetamų 
dalelių taršos. 

Projektas: gyvenamųjų namų kompleksas,  
Jacob-Burckhardt-Str. 56, Konstancas, Vokietija
• Įgyvendinimo metai: 2017
• Užsakovas: WOBANK Staedtische 

Wohnungsbaugesellschaft mbH, Ulrich Eppler
• Iššūkis: FDS spalvų koncepcija – tinkuotas fasadas 

derinamas su stiklo ir metalo konstrukcijomis. 

Spalvinio dizaino įgyvendinimas patikėtas ThermoSan 
NQG dažams, kurie užtikrina igalaikį spalvų ryškumą. 

Projektas: daugiabutis namas, Puricellistraße 32, 
Regensburgas, Vokietija
• Įgyvendinimo metai: 2017
• Užsakovas: Eckert Immobilien GmbH & Co. KG, 

Regenstaufas, Vokietija
• Pilna energetinė 1973 m. statyto namo 

renovacija
• Iššūkis: fasadui pasirinkta itin tamsi spalva  

(RAL 8022, šviesio indeksas 5). Įgyvendinimui 
reikėjo labai aukštos kokybės šiltinimo sistemos 
su atitinkama galutine danga. 

• Papildoma projektuotojų užduotis: paviršius turi 
būti kiek įmanoma labiau matinis. 

Projekto vadovas P. Kraenkl pabrėžė, kad matinė 
tamsi Caparol fasadų šiltinimo sistemos danga 
juos įtikino. 
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GRUNTAS, TINKAS,  
DAŽAI – STIPRI ŠEIMA  
IŠ GERŲ NAMŲ.

CapaGrund Universal 
Rekomenduojamas silpnai 
įgeriantiems pagrindams.  

Saugus, universalus, sukibtį 
gerinantis gruntas. 

OptiSilan TiefGrund 
Optimalus gruntas smarkiai 

įgeriantiems pagrindams.  
Giliai įsiskverbia ir sutvirtina 

pagrindą.

Capatox 
Itin veiksminga priemonė, skirta 
dumbliagrybių apniktų paviršių 

dezinfekcijai prieš dengiant 
galutinę dangą. 

GRUNTAS
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SISTEMINIAI PRODUKTAI

Visi fasadams skirti produktai iš Caparol dera 
tarpusavyje, tobulai papildydami vieni kitus. Pavyzdžiui, 
ThermoSan Fassadenputz tinko nereikia gruntuoti prieš 
dažant ThermoSan NQG fasadiniais dažais. 

Šie išmanūs deriniai taupo laiką ir lėšas. Nesvarbu, 
kokios atmosferos sąlygos veikia fasadą – ThermoSan 
suteikia optimalią apsaugą nuo visų pagrindinių grėsmių. 
Pasitarkite su mūsų technologais. 

Capadur Wetterschutzfarbe NQG 
Ideali galutinė danga medinėms 

konstrukcijoms. NQG technologija 
užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo 

nepalankių atmosferos veiksnių. 

ThermoSan  Fassadenputz NQG 
Premium klasės lengvasis fasadinis 

dekoratyvinis tinkas,  
itin atsparus nepalankiems 

atmosferos veiksniams. 
Platus atspalvių pasirinkimas. 

ThermoSan Fassadenfarbe NQG 
Premium klasės fasadiniai dažai, 

suteikiantys ilgalaikę visapusę 
fasadų apsaugą: ilgai neblunkančios 

spalvos, atsparumas drėgmei ir 
dumbliagrybiams.

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ 
APSAUGA

FASADINIS TINKAS FASADINIAI DAŽAI

Caparol centrinis ofisas, Vokietija
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Turite klausimų? Susisiekite su mumis.

DAW Lietuva
Ukmergės g. 223
LT-07156 Vilnius 
info@daw.lt

caparol.lt


