„Caparol“ vidaus dažų programa
Gražiems ir ekologiškiems namams

Dažų standartas

Jau daugiau nei 100 metų „Caparol“
spalvotasis drambliukas žymi
inovatyvius, saugius ir patikimus
produktus bei neribotas apdailos
galimybes. Metai iš metų „Caparol“
kuria naujas technologijas, kurios leidžia
patenkinti vis augančius vartotojų
poreikius visame pasaulyje ir pasiūlyti
naujų sisteminių sprendimų gražiems ir
ekologiškiems namams.
„Caparol“ sėkmės pagrindas – kokybė.
1985 m. „Caparol“ pristatė aplinką
tausojančius dispersinius dažus,
pažymėtus E.L.F. ženklu, 2005 m. –
pirmuosius pasaulyje dažus, pagamintus
be konservantų, ir išskirtinės
technologijos „Wellness“ serijos dažus,
kurie patys gerina patalpos mikroklimatą.
„Caparol“ siūlo platų, įvairioms vidaus
patalpoms skirtų dažų asortimentą,
o taip pat ir vidaus darbams skirtus
gruntus ir glaistus. Geriausią rezultatą
pasieksite naudodami visą „Caparol“
produktų sistemą vidaus paviršiams.

Šiuolaikinis gyvenimo būdas lemia, kad didžiąją
savo gyvenimo dalį mes praleidžiame patalpose.
Ekspertai teigia, kad net iki 80 proc. laiko, iki 19
valandų per parą, būname uždarose patalpose –
namuose, biuruose, mokymo įstaigose, kavinėse,
pramogų centruose ir kt. Tai labai įtakoja mūsų
sveikatą, o taip pat ir psichologinę-emocinę būklę.
Todėl labai svarbu pasirūpinti, kad patalpose, kur
praleidžiame daug laiko, būtų sukurtas sveikas
mikroklimatas – sienų dangos būtų ekologiškos,
neišskirtų kenksmingųjų medžiagų, o spalviniai
interjero sprendimai kurtų jaukią atmosferą.
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VIDAUS DAŽAI
Universalūs dažai. 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Šilko matiniai

Amphibolin E.L.F.

Unikalūs naujos kartos aukščiausios klasės dažai vidaus ir
išorės darbams. Ekologiški, puikiai tinka vidaus apdailai.
•
•
•
•
•

plonasluoksniai, neuždengiantys faktūros
nedidelės sąnaudos
labai gero sukibimo, puikiai dengia visus paviršius
atsparūs purvui
aukštas šviesio indeksas, (turi specialių fotokatalizės
būdu veikiančių pigmentų, kurių dėka patalpa tampa iki
30 proc. šviesesnė)
• labai gerai valomi, atsparūs buitinėms valymo
priemonėms ir šarmams
• 2 dengiamumo klasė
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Sąnaudos

~120 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko matiniai

Spalva

Balta, raudonojo
smiltainio.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

100

Talpos

2,5 l, 5 l, 12,5 l

Raudonojo smiltainio
spalva: 5 l
ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l,
5 l, 7,5 l, 12,5 l

„ColorExpress“ –
itin tikslus spalvų parinkimas
Kruopščiai suderinta „ColorExpres“ spalvinimo sistema atveria neribotas
interjero apipavidalinimo galimybes. Turime daugiau nei 2 milijonus spalvų
receptūrų, todėl tikrai išpildysime net ir patį įmantriausią pageidavimą, o
dažai Jūsų pasirinktu atspalviu per keletą minučių bus nuspalvinti tiesiog
prekybos vietoje. Inovatyvi technologija ir automatinės spalvinimo mašinos
užtikrina itin tikslią spalvą. Jei pritrūksite dažų, ar norėsite kitą patalpą
išdažyti tokia pačia mėgstama spalva – „ColorExpress“ sistema paruoš
jums lygiai to paties atspalvio ir ryškumo dažų.
„ColorExpress“ sistema tonuoti dažai
išlaiko visas gerąsias savybes ir sukuria
gerą patalpos mikroklimatą.

Išsirinkite Jums patinkantį
atspalvį ir sukurkite
jaukius namus!

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

Indeko-plus

Aukščiausios kokybės sienų ir lubų dažai visiems vidaus
paviršiams. Labai gerai dengiantys, nedidelės sąnaudos.
1 dengiamumo klasė
puikiai padengia kontrastingiausius paviršius
lengvai dengiami
labai balti, negelsvėja
esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai
pataisomi
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
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~125 ml/m

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

310

Talpos

2,5 l, 5 l, 12,5 l
ColoxExpress:
1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l,
12,5 l

Sąnaudos

~140 ml/m2

Tankis

~ 1,45 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

GLATTE
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Sąnaudos
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und fühlbar
schön
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1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

CapaSilan

Aukščiausios kokybės geros dengiamosios gebos vidaus
sienų ir lubų dažai silikoninės dervos pagrindu. Jais
labai patogu dažyti didelius paviršius, net esant ypač
nepalankioms šviesos kritimo sąlygoms, pvz., krentant
šoninei šviesai.
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Spalva
• 1 dengiamumo klasė
• puikiai padengia kontrastingiausius paviršius
• speciali dažų receptūra leidžia efektyviai be dryžių ir
dėmių padengti didelius paviršius
• esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai pataisomi TI Nr.
• lengvai dengiami
Talpos
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
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Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.
358
5 l, 12,5 l
ColorExpress:
7,5 l, 12,5 l

VIDAUS DAŽAI
1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

PremiumClean

Aukščiausios kokybės sienų ir lubų dažai, pasižymintys
labai geru atsparumu valymui ir mechaniniam poveikiui
– trynimui, įbrėžimams. Puikiai tinka patalpoms, kurioms
keliami ypatingai aukšti higienos reikalavimai, pvz.,
ligoninėms, viešbučiams, vaikų ugdymo įstaigoms ir kt.
• atsparūs purvui
• labai gerai valomi, nenusitrina
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė

Sąnaudos

~ 140 ml/m

Tankis

~1,34 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

1278

Talpos

5 l, 12,5 l
ColorExpress:
12,5 l

Sąnaudos

~ 125 ml/m2

Tankis

~1,1 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

382

Talpos

ColorExpress:
1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l,
12,5 l

2

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

PremiumColor

Aukščiausios kokybės vidaus dažai, gali būti spalvinami
labai sodriais atspalviais ir yra ypatingai atsparūs
didelėms apkrovoms. Tinka patalpoms, pro kurias praeina
dideli žmonių srautai, pvz., laiptinėms, koridoriams,
holams, gamybinėms patalpoms.
• sustiprinti „Carbon“ plaušais, dėl to net ir tamsiausiais
atspalviais nudažytas paviršius tampa maksimaliai
atsparus didelėms apkrovoms
• spalvinami sodriais atspalviais
• sumažina rašymo efektą
• esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai
pataisomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
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1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Šilko matiniai

Latex Samt 10 E.L.F.

Aukščiausios kokybės šilko matiškumo lateksiniai
dažai, skirti apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams.
Ypač tinka dažyti faktūrinius pagrindus, pvz., šiurkštaus
pluošto, reljefinius ir spaustus tapetus, taip pat „Capaver
Glasgewebe-Wandbeläge“ stiklo pluošto apmušalus.
• išsaugo faktūrą
• labai gerai valomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami

Sąnaudos

~140 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

322

Talpos

12,5 l
ColorExpress:
5 l, 12,5 l

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Šilko matiniai

Samtex 10 E.L.F.

Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti didelių apkrovų
veikiamiems vidaus paviršiams, patalpoms, pro kurias
praeina dideli žmonių srautai. Tinka dažyti ypač lygias
sienas ir plonasluoksnius, faktūrinius pagrindus, nėra
„rašymo efekto“.
• plonasluoksniai, neuždengia faktūros
• itin nedidelės sąnaudos
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• labai gerai valomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami

Sąnaudos

~100 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

D015D-OE

Talpos

2,5 l, 10 l
ColorExpress:
2,5 l, 10 l

Sąnaudos

~140 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko blizgesio

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

324

Talpos

5 l, 12,5 l
ColorExpress:
5 l, 12,5 l

Sąnaudos

~135 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko blizgesio

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

TIEX-D008D-OE

Talpos

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
ColorExpress:
2,5 l, 5 l, 10 l

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Šilko blizgesio

Latex Satin 20 E.L.F.

Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti didelių apkrovų
veikiamiems vidaus paviršiams, tinka reljefiniams ir
spaustiems tapetams dengti.
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• išsaugo faktūrą
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• labai gerai valomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami
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1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Šilko blizgesio

Samtex 20 E.L.F.

Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti itin didelių apkrovų
veikiamiems paviršiams – prekybos centrams, sporto
klubams, ligoninėms, maitinimo įstaigoms. Vidaus
paviršius padengia faktūros neuždengiančiu šilko
blizgesio dažų sluoksniu.
• plonasluoksniai, neuždengia faktūros
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• labai gerai valomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami

6

Šilko matiniai

Samtex 7 E.L.F.

Labai lengvai prižiūrimi, gerai plaunami lateksiniai
dažai, skirti dažyti visas gyvenamąsias patalpas.
Tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos –
valgomiesiems, koridoriams, laiptinėms, holams, biurams,
visuomeniniams pastatams.
• plonasluoksniai, neuždengia faktūros
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• gerai valomi
• atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir
buitiniams valikliams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami

Sąnaudos

120-140 ml/m2

Tankis

~1,4 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Šilko matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

EX-D008-1D

Talpos

1,25 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
ColorExpress:
1,25 l 2,5 l, 5 l, 10 l

Sąnaudos

~ 135 ml/m

Tankis

~ 1,5 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

EX-D012D-OE

Talpos

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
ColorExpress:
2,5 l, 5 l, 10 l

Sąnaudos

~ 150 ml/m2

Tankis

~ 1,6 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta

TI Nr.

342

Talpos

5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l

Sąnaudos

~ 140 ml/m2

Tankis

~ 1,5 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta. Juoda.
Spalvinami automatine
„ColorExpress” sistema.

TI Nr.

343

Talpos

2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l
ColorExpress:
2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

2 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Matiniai

Samtex 3 E.L.F.

Lateksiniai dažai, skirti gyvenamųjų patalpų dažymui,
kai vidaus paviršius norima padengti visiškai matiniu
dažų sluoksniu. Tinka dažyti gyvenamąsias patalpas,
miegamuosius ir kt.
• plonasluoksniai
• išsaugo faktūrą
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• labai balti
• 3 dengiamumo klasė
• lengvai dengiami

2

3 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

CapaDIN

Gerai dengiantys, balti, visiškai matiniai sienų ir lubų
dažai. Kadangi dažai lengvai dengiami, jie ypač tinka
objektuose dengti didelius paviršių plotus.
• lengvai dengiami
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• 2 dengiamumo klasė

3 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

CapaTrend

Gerai dengiantys sienų ir lubų dažai, puikiai tinkantys
naujiems ir atnaujinamiems vidaus paviršiams.
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gera dengiamoji geba
2 dengiamumo klasė
lengvai dengiami
dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas

GLATTE
WAND
Perfekt
und fühlbar
schön
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VIDAUS DAŽAI

2 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Patikrinta kokybė
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„Caparol“ gamina vidaus dažų seriją
alergiškiems bei silpno imuniteto žmonėms.
Specialūs, patentuotos formulės dažai
„Sensitiv“ gaminami be jokių konservantų ir
yra tinkami itin alergiškiems žmonėms.

rt

is

Visi „Caparol“ dispersiniai vidaus dažai yra
pažymėti E.L.F. ženklu. Šis ženklas parodo, kad
gaminio sudėtyje nėra plastiklių ir organinių tirpiklių,
o lakiųjų organinių junginių kiekis viename litre
sudaro ne dagiau kaip 1 g. Šis „Caparol“ standartas
yra žymiai griežtesnis už Europos Sąjungos
reikalavimus, kur vidaus dažams nustatytas ribinis
leidžiamas lakiųjų organinių junginių kiekis viename
litre gali sudaryti iki 30 g. Džiūdami „Caparol“ E.L.F.
dažai į patalpos orą išgarina praktiškai tik vandenį.GLATTE
fre i · We ic
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VIDAUS DAŽAI
Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

Sylitol Bio-Innenfarbe
®

Aukštos kokybės sertifikuoti ekologiški vidaus dažai,
tinkami alergiškų žmonių aplinkai. Ypatingai tinka dengti
mineralinio tinko, betono ir kalkakmenio pagrindus.
Dėl dažuose esančio natūralaus rišiklio (skystojo stiklo)
šarmingumo sumažėja pelėsinių grybų ir dumbliagrybių
įsiveisimo rizika drėgnose patalpose.
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• silikatiniai vidaus dažai
• be alergenų
• higienos saugumo sertifikatas: „Tinka alergiškiems
asmenims“
• dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriamas geras
mikroklimatas
• 2 dengiamumo klasė
• labai lengvai dengiami
• nedegūs, A2 klasė pagal DIN 4102
• tinka „Capatect“ vidinio šiltinimo sistemoms
• naudojami paminklosauginių objektų restauracijai
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h

Sąnaudos

~ 140 ml/m2

Tankis

~ 1,5 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta, sendinta balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

396

Talpos

5 l, 12,5 l
ColorExpress:
2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Sąnaudos

~ 140 ml/m

Tankis

~ 1,5 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

401

Talpos

5 l, 12,5 l
ColorExpress:
7,5 l, 12,5 l

Sąnaudos

~ 140 ml/m

Tankis

~ 1,3 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta

TI Nr.

320

Talpos

5 l, 12,5 l

GLATTE
WAND
Perfekt
und fühlbar
schön

Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

CapaSan

Aukščiausios klasės ekologiški vidaus dažai, gerinantys
oro kokybę patalpose. Dėl fotokatalizės poveikio iš
oro išvalomos kenksmingos medžiagos ir mažinamas
bakterijų nusėdimas ant dažytų paviršių.
• gerina patalpų higieną, mažina kenksmingų medžiagų,
bakterijų, mikroorganizmų ir smalkių kiekį ore
• leidžia sumažinti nemalonių kvapų pojūtį
• gerai pralaidūs garams
• 2 dengiamumo klasė
• be patamsėjimą sukeliančių dalelių

2

Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

Caparol Sensitiv

Aukščiausios klasės ekologiški vidaus dažai, skirti
patalpoms, kurioms keliami itin dideli higienos
reikalavimai, bei alergiškų asmenų aplinkai.
• sudėtyje nėra konservantų ir alergenų
• higienos saugumo sertifikatas „Tinka alergiškiems
asmenims“
• patentuota receptūra
• labai gerai pralaidūs garams
• 2 dengiamumo klasė
• lengvai užpildantys ir lengvai dengiami

9
mini

2

Izoliuojantys dažai

Matiniai

Aqua-inn N°1

Puikiai dengiantys izoliuojantys dažai, skirti vidaus
paviršiams su išdžiūvusio vandens, nikotino, suodžių
ar lignino dėmėmis. Dėl mažo įtempio dažai tinkami
akustinių plokščių ir akustinių tinkų atnaujinimui.
•
•
•
•
•
•
•
•

gerai izoliuoja
gruntiniai ir dengiamieji dažai viename
plonasluoksniai, neuždengia faktūros
labai balti, negelsvėja
1 dengiamumo klasė
lengvai dengiami, greitai džiūsta
gerai pralaidūs garams
mažas įtempis

Sąnaudos

~ 150 ml/m2

Tankis

~ 1,37 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta.
Spalvinami automatine
„ColorExpress”
sistema.

TI Nr.

321

Talpos

5 l, 12,5 l

Sąnaudos

~ 180 ml/m2

Tankis

~ 1,5 g/cm3

Blizgumo
laipsnis

Matiniai

Spalva

Balta

TI Nr.

385

Talpos

5 l, 12,5 l

Izoliuojantys dažai

Matiniai

Dupa-inn N°1

Beveik bekvapiai, greitai džiūstantys vidaus dažai,
kuriems būdinga gera dengiamoji geba. Ypač tinka
naudoti kaip vienasluoksnius izoliuojančius dažus
paviršiams su nikotino ir išdžiūvusiomis vandens
dėmėmis.
•
•
•
•
•
•
•

gerai izoliuoja
1 dengiamumo klasė
lengvai dengiami
mažas įtempis
atsparūs dilimui
atsparūs šalčiui
gerai pralaidūs garams
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Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu

Putzgrund 610

Gruntiniai dispersiniai dažai, kurių sudėtyje yra kvarcinio
smėlio. Skirti apkrovą išlaikantiems išorės ir vidaus
mineraliniams pagrindams. Naudojami faktūriniams
pagrindams sukurti prieš dengiant struktūrinius tinkus ir
dekoratyviuosius sluoksnius.
•
•
•
•
•
•

tvirtai sukimbantys
hidrofobiški
gera dengiamoji geba
balti, spalvinami automatine „ColorExpress” sistema
vidaus ir išorės darbams
naudojami „Capatect WDVS“ A ir B šiltinimo
sistemose

Sąnaudos

250-350 g/m²

Tankis

~ 1,6 g/cm³

TI Nr.

659

Talpos

8 kg, 16 kg, 25 kg

Sąnaudos

150-200 ml/m2

Tankis

~ 1,4 g/cm3

TI Nr.

657

Talpos

5 l, 12,5 l

Sąnaudos

~ 135 ml/m2

Tankis

~ 1,3 g/cm³

TI Nr.

D008D NOE

Talpos

2,5 l, 10 l

Sąnaudos

~ 150-200 ml/m2

Tankis

~ 1,02 g/cm³

TI Nr.

660

Talpos

1 l, 5 l, 10 l

Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu

CapaGrund Universal

Gerai dengiantys, tvirtai sukimbantys gruntiniai dažai
silpnai ar visai neįgeriantiems apkrovą išlaikantiems
paviršiams. Sumažina kalkių prasimušimo riziką
paviršiuose, nudažytuose dispersiniais dažais.
•
•
•
•

labai pagerina sukibtį
balti, spalvinami automatine „ColorExpress” sistema
vidaus ir išorės darbams
naudojami „Capatect WDVS“ šiltinimo
sistemose

Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu

SamtGrund E.L.F.

Ekologiški, sukibtį gerinantys gruntiniai dažai vidaus
paviršiams. Skirti lygiems ir silpnai įgeriantiems
pagrindams.
•
•
•
•
•
•

paruošti dengti
gera dengiamoji geba
tvirtai sukimbantys
balti, spalvinami automatine „ColorExpress” sistema
difuziški
lengvai dengiami

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu

OptiGrund E.L.F.

Aukštos kokybės giliai įsiskverbiantis „SilaCryl“ pagrindu
pagamintas gruntas vidaus ir išorės darbams. Paviršiams
suteikia hidrofobinių savybių, skirtas stambiai porėtiems,
sugeriantiems paviršiams prieš dengiant dispersiniais
dažais silikoninių ir polimerizuotų dervų pagrindu.
Gruntas yra ekologiškas, todėl juo galima dengti paviršius
patalpose, kur nėra pakankamo vėdinimo, arba kuriose
gaminami ir sandėliuojami maisto produktai.
•
•
•
•
•
•

giliai įsiskverbiantis
išlygina paviršiaus gebą sugerti
sutvirtina pagrindą
hidrofobinis, sumažina paviršiaus drėkstamumą
vidaus ir išorės darbams
lengvai dengiamas

11

VIDAUS GRUNTAI

Gruntas – kiekvienos dangos sandaros pagrindas, nuo kurio labai priklauso visos sandaros ilgaamžiškumas, dangos vaizdas ir techniniai parametrai. Todėl ypatingai svarbu parinkti paviršiui tinkamą
gruntą ir profesionaliai nugruntuoti.

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu

CapaSol LF

Standartinis gruntas sugeriantiems paviršiams prieš
dengiant juos dispersiniais dažais.
•
•
•
•
•
•

mineraliniams pagrindams
išlygina gebą sugerti
sutvirtina pagrindą
paruoštas dengti
vidaus ir išorės darbams
lengvai dengiamas

Sąnaudos

150-200 ml/m²

Tankis

~ 1,0 g/cm³

TI Nr.

654

Talpos

10 l, 20 l

Sąnaudos

50-200 ml/m2

Tankis

~ 1,0 g/cm³

TI Nr.

655

Talpa

10 l

Sąnaudos

100 - 350 ml/m2

Tankis

~ 1,1 g/cm3

TI Nr.

191

Talpos

2.5 l, 10 l

Sąnaudos

~ 150-300 ml/m2

Tankis

~ 0,8 g/cm³

TI Nr.

651

Talpos

1 l, 5 l, 10 l ir 25 l

Sąnaudos

90-110 ml/m2

Tankis

1,4 g/cm³

TI Nr.

384

Talpos

5 l, 12,5 l

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu

CapaSol LF Konzentrat

Koncentruota gruntavimo priemonė, skirta tvirtų
mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai
sugeria drėgmę, įgeriamumui suvienodinti, prieš dengiant
dispersinius dažus.
•
•
•
•
•

mineraliniams pagrindams
didelės koncentracijos, skiedžiamas vandeniu 1:5
išlygina gebą sugerti
sutvirtina pagrindą
vidaus ir išorės darbams

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu

Sylitol® Konzentrat 111

Koncentruota gruntavimo priemonė, skirta mineralinių
pagrindų sutvirtinimui, stipriai arba netolygiai sugeriančių
paviršių išlyginimui. Naudojama kaip skiedimo priemonė
silikatiniams „Sylitol“ dažams ir tinkams.
•
•
•
•
•

koncentruotas, skiedžiamas vandeniu 2:1
mineraliniams pagrindams
išlygina gebą sugerti
sutvirtina pagrindą
vidaus ir išorės darbams

Skaidrus gruntas su tirpikliais

Caparol-Tiefgrund TB

Giliai įsiskverbianti gruntavimo priemonė su tirpikliais,
skirta tepančių ir kitokių probleminių paviršių sutvirtinimui.
Ypač rekomenduojama minkštiems gipsiniams paviršiams
ir paviršiams su išsikristalizavusiomis druskomis.
•
•
•
•

sutvirtina pagrindą
gerai įsiskverbia
vidaus ir išorės darbams
skiedžiamas vaitspiritu

Izoliuojantis gruntas, vandens pagrindu

AquaSperrgrund

Izoliuojantis gruntas vidaus paviršiams katijoninės
technologijos pagrindu. Apsaugo nuo nikotino, vandens,
riebalų ir suodžių dėmių. Taip pat naudojamas kaip
gruntinė priemonė prieš klijuojant tapetus.
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
gerai izioliuoja
difuziškas
silpno kvapo
geros sukibties
neskiesti, nes neliks katijoninio poveikio
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Caparol-Akkordspachtel fein

Universalus remonto glaistas nedidelėms sandūroms,
trūkumams, tuštumėlėms arba plyšiams užtaisyti,
tinkuotiems ir betono paviršiams užtrinti, taip pat
užtrintiems sienų ir lubų paviršiams aptaškyti smulkia
faktūra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
elastingas dengiant ir užtrinant
išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
difuziškas
sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)

Sąnaudos

~ 1,8 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,8 g/cm³

TI Nr.

643

Talpos

8 kg, 25 kg

Sąnaudos

~ 1,8 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,8 g/cm³

TI Nr.

643

Talpa

25 kg

Sąnaudos

~ 1,5 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,8 g/cm³

TI Nr.

714

Talpa

25 kg

Sąnaudos

0,4 - 1,5 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,8 g/cm³

TI Nr.

715

Talpos

25 kg, 40 kg

Dispersinis glaistas

Caparol-Akkordspachtel mittel

Universalus dažytojų glaistas didesniems nelygumams,
tuštumėlėms arba plyšiams užglaistyti, betoniniams,
šiurkštiems arba pažeistiems tinkuotiems paviršiams
lygiai nuglaistyti ir aptaškyti faktūra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
elastingas dengiant ir užtrinant
išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
difuziškas
sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)

Dispersinis glaistas

Caparol-Akkordspachtel KF

Labai atsparus drėgmei glaistas vidaus darbams.
Skirtas dideliems sienų ir lubų, kurias veikia didelė
drėgmės apkrova, paviršiams nupurkšti gero
dengiamumo ir gerai užpildančiu glaisto sluoksniu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

labai atsparus drėgmei
skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
paruoštas purkšti
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
elastingas dengiant ir užtrinant
išdžiūsta be įtrūkimų
šlifuojamas sausas
difuziškas

Dispersinis glaistas

Caparol-Akkordspachtel SF „plus“

Pastos konsistencijos glaistas, skirtas dideliems sienų
ir lubų paviršiams taupiai nupurkšti, nuglaistyti ir
padengti taškymo būdu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
paruoštas purkšti
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
elastingas dengiant ir užtrinant
išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
difuziškas
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VIDAUS GLAISTAI

Dispersinis glaistas

Dispersinis glaistas

Caparol-Akkordspachtel SXL

Gerai užpildantis glaistas profesionaliam darbui, ypač
tinka naudoti objektuose ant išlieto betono, silikatinių
blokelių ir akytojo betono elementų.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
paruoštas purkšti
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
elastingas dengiant ir užtrinant
išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
difuziškas
sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)

Sąnaudos

0,5 - 1,6 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,7 g/cm³

TI Nr.

9628

Talpos

25 kg, 40 kg

Sąnaudos

~ 1,2 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,2 g/cm³

TI Nr.

717

Talpos

18 kg, 20 kg

Sąnaudos

~ 1,8 kg/m2/mm

Tankis

~ 1,8 g/cm³

TI Nr.

CP040D NOE

Talpa

25 kg

Dispersinis glaistas

Caparol AkkordLeichtspachtel

Purškiamas ir glaistykle glaistomas pastos pavidalo
glaistas, kuriam būdingas labai mažas savasis svoris.
Galima dengti storu sluoksniu, jį suploninant iki nulio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
baltas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis ir užpildantis
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
labai lengvai dengiamas ir glaistomas
storesnis sluoksnis išdžiūsta be įtrūkimų
difuziškas
sunkiai užsidegantis (B1) pagal DIN 4102

Dispersinis glaistas

Caparol-Glättspachtel

Universalus užtrynimo glaistas dideliems nelygumams,
tuštumėlėms ir nusėdimo įtrūkiams užpildyti, taip
pat betoniniams, grublėtiems arba pakenktiems
tinkuotiems paviršiams išlyginti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
šviesiai pilkas, matinis
silpno kvapo
gerai sukimbantis
sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
elastingas dengiant ir išlyginant
išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
difuziškas
sudėtyje nėra gipso, todėl iškart galima dažyti
„Caparol“ vidaus dažais (nereikia papildomai gruntuoti)
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TECHNINIAI DUOMENYS | standartas DIN EN 13300
Atsparumo
šlapiam
trynimui
klasė

Balti

Color
Express

taip



1

2

120 ml/m2

šilko matiniai

Indeko-plus

taip



1

1

125 ml/m2

matiniai

CapaSilan

taip



1

1

140 ml/m2

matiniai

PremiumClean

taip



1

2

140 ml/m2

matiniai

PremiumColor

-

1

-

125 ml/m2

matiniai

Gaminys

E.L.F.

Dengiamumo
Sąnaudos
klasė

Blizgesio
laipsnis

Universalūs dažai
Amphibolin E.L.F.

Dispersiniai dažai

CapaDin

taip

-

3

2

150 ml/m2

matiniai

CapaTrend

taip



3

2

140 ml/m2

matiniai

Latex Satin 20 E.L.F.

taip



1

2

140 ml/m2

šilko blizgesio

Latex Samt 10 E.L.F.

taip



1

2

140 ml/m2

šilko matiniai

Samtex 20 E.L.F.

taip



1

2

135 ml/m2

šilko blizgesio

Samtex 10 E.L.F.

taip



1

2

100 ml/m2

šilko matiniai

Samtex 7 E.L.F.

taip



2

2

120 - 140
ml/m2

šilko matiniai

Samtex 3 E.L.F.

taip



2

3

135 ml/m2

matiniai

Lateksiniai dažai

„Wellness“ serijos dažai
Sylitol® Bio Innenfarbe

taip



3

2

140 ml/m2

matiniai

CapaSan

taip



3

2

140 ml/m2

matiniai

Sensitiv

taip

-

3

2

140 ml/m2

matiniai

Dupa –Inn

taip

-

-

2

1

180 ml/m2

matiniai

Aqua-inn N°1

taip



-

1

1

150 ml/m2

matiniai

Izoliuojantys dažai

2001 m. lapkričio mėn. įsigaliojusiame DIN EN 13300 standarte klasifikuoti
kriterijai dispersiniams dažams ir kitoms vidaus apdailos darbuose
naudojamoms dispersinėms sienų ir lubų dengimo medžiagoms.
Viena iš pagrindinių dažų charakteristikų – atsparumas mechaninei apkrovai.
Yra išskiriamos penkios atsparumo šlapiam trynimui klasės. Pirmajai
klasei priskiriami dažai, ypatingai atsparūs šlapiam trynimui, todėl jais
rekomenduojama dažyti patalpas, pro kurias praeina dideli žmonių srautai.
Trečios atsparumo klasės dažai buitinėmis sąlygomis yra pakankamai
atsparūs plovimui.

Dažai dar skirstomi pagal blizgesio laipsnį (nuo matinių iki blizgių), dengiamumo
gebą (atsižvelgiant į medžiagos sąnaudas) ir technologines savybes.
Klientams, kurie savo gyvenamajai aplinkai kelia itin aukštus reikalavimus,
rekomenduojame rinktis plonasluoksnius, lengvai dengiamus, labai atsparius
šlapiam trynimui ir gerą patalpos mikroklimatą sukuriančius dažus.
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Visomis spalvomis
Spalvomis, kurių šviesio dydis iki 40
Spalvomis, kurių šviesio dydis iki 70
Tik mineraliniais pigmentais, šviesio dydis iki 70
Spalvomis, kurių šviesio dydis žemiau nei 30

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius
Tel. +370 5 260 2015
Fax +370 5 263 9283
info@caparol.lt
www.caparol.lt

