
Pažink kokybę!

ArmaReno 700
Tinkuojamoms sudėtinėms fasadų šiltinimo sistemoms, 
dekoratyvinei fasadų ir vidaus paviršių apdailai

Universali multifunkcinė statybinė medžiaga



ArmaReno 700 
Aukštos kokybės multifunkcionalus 
sausasis mišinys, naudojamas tinkuojamose 
sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose 
Capatect, o taip pat ir kūrybiniams fasadų bei 
vidaus paviršių apdailos sprendimams. 
Medžiagos savybės 

• Universaliai naudojama

• Labai mažo įtempio dėl sudėtyje esančių plaušų 

• Aukšto mechaninio patvarumo

• Elastinga

• Gerai sukimba su pagrindu

• Labai gerai praleidžia vandens garus

• Lengvai dengiama rankiniu arba mechanizuotu būdu

• Optimalus atvirasis periodas

• Sudėtyje yra drėgmę atstumiančių priedų

• Užtrinama, kai naudojama kaip viršutinis tinkas

Tinkuojamose sudėtinėse fasadų 
šiltinimo sistemose
• Termoizoliacinių plokščių klijavimui 

• Termoizoliacinių plokščių armavimui

• Tinkuojamų sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų remontui

• Kaip plonasluoksnis sukibtį gerinantis tinkas ant lygių 
mineralinių paviršių 

Dekoratyvinės technikos
Nešiltintų fasadų, taip pat vidaus paviršių dekoratyvinei 
apdailai. Su ArmaReno 700 galima sukurti betono efektą, 
kalkakmenio, medienos ar plytų mūro imitacijas, modeliavimo 
mentele technikos dizainus 

Multifunkcionalus panaudojimas

Industrinis dizainas, kur funkcionalumas 
derinamas su minimalistine elegancija, 
neabejotinai yra viena iš vyraujančių 
moderniosios architektūros krypčių.  
Smulki ar grubesnė betono optika, mūro, 
stilizuoto mūro dizainas dažnai naudojamas 
tiek fasadų, tiek vidaus patalpų apdailai. 



Autentico – klasikinis lygaus betono 
optikos dizainas
Jei norite originalesnės galutinės dangos nei tradicinio 
„samanėlės“ ar „lietučio“ faktūrų tinko, su ArmaReno 700 
sukursite lygios faktūros betono optikos paviršių. 

Sistemos medžiagos:

• Gruntas Caparol Putzgrund 610 

• Universalus sausasis mišinys ArmaReno 700 

• Lazūriniai dažai Histolith AntikLasur (išorės darbams), 
Capadecor DecoLasur (vidaus darbams)

• Gruntas Histolith Silikat-Fixativ (pagal poreikį)

• Spalvinamieji dažai Histolith Volltonfarbe (pagal poreikį)

Filigrano – smulkūs, grafiškai struktūruoti 
paviršiai 
Filigrano technika leidžia sukurti unikalų paviršių, kuris 
optiškai kinta priklausomai nuo apšvietimo ir kampo, iš kurio 
žiūrima. 

Sistemos medžiagos:

• Gruntas Caparol Putzgrund 610 

• Universalus sausasis mišinys ArmaReno 700 

• Fasadiniai dažai Caparol ThermoSan

Travertino – natūralaus kalkakmenio optika
Natūralūs paviršiai sukuria jaukumą ir skleidžia šilumą. 
Travertino technika sukuria natūralų kalkakmenio vaizdą. 
Tonuotais lazūriniais dažais galima sukurti skirtingo 
splaviškumo ir faktūros akmens optiką. 

Sistemos medžiagos:

• Gruntas Caparol Putzgrund 610 

• Universalus sausasis mišinys ArmaReno 700 

• Lazūriniai dažai Histolith AntikLasur (išorės darbams), 
Capadecor DecoLasur (vidaus darbams)

• Gruntas Histolith Silikat-Fixativ (pagal poreikį)

• Spalvinamieji dažai Histolith Volltonfarbe (pagal poreikį)

Medienos faktūros optika
ArmaReno 700 leidžia sukurti medienos optiką ant 
mineralinių vidaus ir išorės paviršių. Tonuoti lazūriniai dažai 
paviršiui suteikia skirtingoms medienos rūšims būdingą 
atspalvį, o derinami keli atspalviai sustiprina medienos 
faktūros įspūdį. 

Sistemos medžiagos:

• Gruntas Caparol Putzgrund 610 

• Universalus sausasis mišinys ArmaReno 700 

• Fasadiniai dažai Caparol ThermoSan

• Lazūriniai dažai Histolith AntikLasur (išorės darbams), 
Capadecor DecoLasur (vidaus darbams)

Dekoratyvinės technikos



Medžiagos dekoratyvinėms technikoms
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Capatect ArmaReno 700
Aukštos kokybės multifunkcinis sausasis mišinys, naudojamas kūrybinėms 
dekoratyvinėms vidaus ir išorės paviršių apdailos technikoms, taip pat sudėtinėms 
fasadų šiltinimo sistemoms: mineralinės vatos ir EPS termoizoliacinių plokščių klijavimui 
ir armavimui, šiltinimo sistemų remontui. ArmaReno 700 sluoksniui pilnai išdžiūvus, 
paviršių būtina padengti apsauginiu dažų arba lazūrinių dažų sluoksniu. 

Caparol ThermoSan
Fasadiniai dažai su kvarco nanogardelių NQG tehnologija ir hibridiniu rišikliu. Šiais 
dažais padengti fasadai yra puikiai apsaugoti nuo nepalankių aplinkos veiksnių, 
atsparūs nešvarumams ir spalvų blukimui, be to, sudėtyje esantys priedai apsaugo nuo 
dumbliagrybių apnikimo.

Caparol PutzGrund 610
Sukibtį gerinantys, užpildantys gruntiniai dažai vandens pagrindu, skirti vidaus ir išorės 
mineraliniams paviršiams. Naudojami kaip sukibtį sukuriantis gruntinis sluoksnis ant 
mineralinių pagrindų prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio-
silikatinio tinko, mineralinio tinko dangas, mozaikinį tinką. Pagerina sukibtį, palengvina 
tinko dengimo ir faktūros formavimo procesą.

Capadecor DecoLasur Matt
Matiniai, bespalviai lazūriniai dažai, vandens pagrindu. Skirti vidaus darbams, 
dekoratyviniams interjero paviršiams kurti. Dengiama ant lygių pagrindų, tinkuotų 
paviršių. 

Histolith® AntikLasur 
Histolith® Antik-Lasur bespalviai lazūriniai dažai sukuria matinę dangą, atkartojančią 
istorinių architektūros paminklų paviršių. Naudojami mineraliniams paviršiams, kai reikia 
išsaugoti natūralią faktūrą. Naudojant Histolith® spalvinamuosius dažus arba Histolith® 
Aussenquarz fasadinius dažus (iki 30 %), galima suteikti norimą atspalvį. Tonuojama 
ColorExpress automatinėmis tonavimo mašinomis, naudojant neorganinius pigmentus. 

Histolith® Silikat-Fixativ
Histolith® Silikat-Fixativ yra bespalvis gruntas, kuris naudojamas įgerčiai sustiprinti arba 
netolygiai įgeriančių paviršių įgerčiai suvienodinti. Taip pat tinka skiesti Histolith® serijos 
silikatinius dažus. 

Histolith® Volltonfarben
Spalvinamieji dažai sol-silikato pagrindu, skirti išraiškingiems piešiniams, afišoms taip 
pat Histolith ir Sylitol serijų silikatinių dažų bei tinko tonavimui.  Įmaišius ličio skystojo 
stiklo, sumažėja dėmių išsimušimo rizika ir gaunamos ypatingai žėrinčios spalvos.


