
Purškimo technologija – greitai ir galingai 
su Airfix dažais iš Caparol
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Hinweis:

Die in der Broschüre enthaltenen technischen Aussagen, Angaben, dargestellten Abbildungen und Zeichnungen 

stellen nur allgemeine Mustervorschläge und Details dar, welche die grundsätzliche Funktionsweise und praktische 

Anwendbarkeit nur schematisch beschreiben. Es besteht keine Maßgenauigkeit. Die dargestellten Mustervorschläge, 

Abbildungen und Details stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Angrenzende Gewerke sind nur 

schematisch dargestellt und im objektbezogenen Anwendungsfall zu ergänzen. Die Anwendbarkeit und Vollständigkeit 

der dargestellten Lösungen sind vom Anwender/Fachhandwerker zum jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich 

zu prüfen. Die jeweils gültigen Technischen Merkblätter und Systembeschreibungen/Zulassungen/Prüfzeugnisse sind 

zu beachten. 

Caparol apdailos sprendimai tobulinami 

jau daugiau nei šimtmetį. Nesvarbu, 

ar įrenginėjate naują būstą, norite 

apsaugoti paviršių ar remontuojate seną 

dangą – Caparol turi tinkamą sprendimą 

kiekvienam projektui. 

Išskirtinė produktų kokybė, profesionalios 

techninės konsultacijos ir aukščiausios 

kokybės paslaugos – tai daro mus 

patikimu partneriu kiekvienam meistrui. 

Dėmesys kliento poreikiams – vienas 

iš kertinių mūsų įmonės prioritetų, 

leidžiančių tobulinti esamas ir kurti naujas 

technologijas. 
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Kam švaistyti 
brangų laiką?

Vis dažniau dažytojai vietoj volelio renkasi purškimo 

aparatą. Ir tam turi svarių priežasčių – purškiant 

paviršius padengiamas daug greičiau nei tradiciškai 

dengiant voleliu. Be to, purškiant sukuriamas idealiai 

lygus paviršius. Dažytojams svarbu ir tai, kad pats 

darbas yra fiziškai lengvesnis ir mažiau apkrauna 

nugarą. Aišku, darbo efektyvumas yra pagrindinis 

argumentas: išpurkšti didelį sienų plotą užtrunka 

daug trumpiau nei padengti voleliu. Per tą patį laiką 

galima atlikti daug daugiau darbų, o tai reiškia ir 

didesnį pelną. 
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Paviršių padengsite greičiau
 

Jei reikia išdažyti didelį sienų plotą, pasitelkę 

purškimo technologiją darbus atliksite 30–40 proc. 

greičiau nei dengdami voleliu. Tai reikšmingas 

skirtumas, ypatingai, kai reikia nudažyti didelius 

angarus, salių, holų lubas ir sienų paviršius. Tai 

privalumas ir užsakovui, nes darbai bus įvykdyti 

greičiau, ir meistrų komandai, nes greičiau galės 

imtis naujo objekto. 

• maksimalus greitis ir efektyvumas

• mažesnės darbo sąnaudos

• išaugęs pelningumas

• greita įrangos kaštų amortizacija

Kodėl verta rinktis mechanizuoto 
dažymo technologiją?

Šiuo metu tarp profesionalių dažytojų populiariausia 

purškimo technologija – beoris purškimas Airless. Iš 

tikrųjų, tai greičiausias būdas pasiekti aukščiausios 

kokybės rezultatą. Purškiant galima padengti 

faktiškai visus vidaus apdailos sistemos sluoksnius – 

glaistą, gruntą ir dažus. 

Airless technologijoje nenaudojamas suspaustas 

oras. Dažų nereikia perpilti į atskiras talpas, jie imami 

tiesiai iš kibiro. Dažai pumpuojami į aparatą ir, veikiami 

didelio slėgio, išpurškiami į aplinką, kur susidūrę su 

oru, suskaidomi į smulkius lašelius, kurie tolygiai 

nugula ant dažomo paviršiaus. 

Sužinokite daugiau apie purškimo technologijos 

privalumus. 

Dažoma 1000 m² vidaus sienų, uždengiama 100 m² aplinkinių plotų 

 Aplinkinių plotų uždengimas   Gruntavimas 

 Pirmas dažų sluoksnis   Įrangos valymas

AIRFIX
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Greitas, tolygus  
padengimas  

net ir dažant ryškiais 
atspalviais ar dengiant 
faktūrinius paviršius

Lygesnis, glotnesnis  
paviršius  

vienodo intensyvumo  
atspalvis

Lengvesnis dengimo procesas

   12,5 l kibiras sveria 20 kg: nešioti tokius kibirus 

yra sunku, ypatingai ant pastolių. 

   Dažant 1 m² plotą, volelį reikia mirkyti į dažus 

2,5 karto, tai sukuria nuolatinę apkrovą dažytojo 

nugarai.

   Dengiant rankiniu būdu, volelį reikia nuolatos 

lengvai spausti. Tai reikalauja papildomos 

energijos. 

  Nereikia nešioti kibirų: purškimo aparato 

žarna leidžia pasiekti net per kelis pastolių 

aukštus.

  Nebereikia mirkyti volelio į dažus –  

purškimo procesas yra nepertraukiamas,  

dažai paduodami tiesiogiai iš konteinerio. 

  Nereikia papildomų fizinių pastangų:  

dažai išpurškiami ant sienos naudojant aukštą 

slėgį – prietaisas atlieka pusę fizinio darbo.

  Galima nudažyti sunkiai voleliu pasiekiamas 

vietas.

Itin lygi danga 
 

Purškiant smulkūs dažų lašeliai labai tolygiai 

padengia paviršių. Sukuriama nepriekaištinga, itin 

lygi, befaktūrė danga. 

• Tolygus dažų padengimas ant įvairių pagrindų

• Aukštos kokybės galutinė danga 
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Paruošti purkšti
Caparol Airfix produktai yra idealios purškimui 

konsistencijos ir yra paruošti naudoti be jokio 

skiedimo ar minimaliai praskiedžiant.

Ilgesnis purkštukų eksploatavimo 
laikas 
Geri purkštukai yra brangūs, o dažai su abrazyvine 

medžiaga juos greitai sugadina. Dvigubo filtravimo, 

itin gryni Caparol Airfix produktai, užtikrina ilgesnį 

purkštukų tarnavimą. 

Universalus suderinamumas
Nereikia specializuotos technikos: Caparol Airfix 

produktai yra tinkami naudoti faktiškai visoms 

purškimo mašinoms.

Privalumai dažytojui:  
patogu, lengva, visur pritaikoma

AIRFIX

Caparol nuo pat bendrovės įkūrimo 1895 m. išsikėlė 

sau tikslą – palengvinti dažytojo darbą. Inovacijų 

diegimas, bekompromisė produktų kokybė ir glaudus 

bendradarbiavimas su meistrais lėmė, kad Caparol 

tapo prekiniu ženklu, kuriuo labiausiai pasitiki 

profesionalūs dažytojai Europoje.

Tęsdami tradiciją, Caparol sukūrė Airfix: pagerintus 

dažus, kuriuos galima ne tik dengti voleliu, bet ir 

purkšti. Tai greičiausias ir lengviausias dažymo būdas. 

Dažai, kurie užtikrina puikius rezultatus. Dažai, 

kuriuos renkasi profesionalai. Sužinokite daugiau apie 

Airfix, kaip tokie produktai gali palengvinti dažytojo 

darbą. 
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10 L

15 L

Lygus paviršius 
Dauguma apdailos produktų yra filtruojami vieną 

kartą, o Caparol Airfix produktai filtruojami du kartus. 

Tai leidžia sukurti itin lygią, praktiškai befaktūrę 

dangą. 

Yra didesnių pakuočių
Caprol Airfix produktai siūlomi ir didesnėse 

pakuotėse nei įprastai, pradedant nuo 15 litrų talpų. 

Tai palengvina darbą statybų aikštelėje ir leidžia 

optimizuoti kaštus.

Patikrinta kokybė
Kiekvienam produktui mes garantuojame Caparol 

kokybę, kuri yra pagrįsta ilgamete patirtimi ir 

ekspertiškumu dažų industrijoje. 
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Caparol Interior 
Klasikinis apatinis tinkas

• Lengvai dengiamas

• Tinka drėgnoms patalpoms

• Žemo įtempio – neskilinėja net ir plonas sluoksnis

Glättspachtel 
Klasikinis glaistas

• Lengvai glaistomas

• Gali būti užtrinamas arba šlifuojamas 

• Nesuslūgsta, išdžiūvęs labai patvarus
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Visa produktų paletė iš vienų rankų
AIRFIX

Caparol tikslas – teikti aukščiausios kokybės 

produktus ir paslaugas profesionalams. Ar ne gerai, 

kai visus produktus galima įsigyti iš vienų rankų? 

Viskas, ko jums reikia, reikia yra ...Airfix! „Pagaminta 

purkšti“ asortimente rasite idealių produktų 

kiekvienam projektui. Glaistas, gruntas, dažai – 

viskas, ko jums reikia, iš Caparol. 

Atraskite mūsų kompaktišką, tikslingai atrinktą 

Airfix asortimentą ir įsitikinkite aukšta produktų 

kokybe bei lengvu panaudojimu. 

Pagalbinis produktas, kurio negalima 

purkšti beorėmis sistemomis

Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 533 200 bar 5−7 %
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Ratio Spachtel 
Glaistas efektyviam purškimui

•  Specialiai pritaikytas beoriam purškimui

•  Lengvai dengiamas ir išlyginamas

•  Nevarvantis. Išdžiūvęs paviršius labai patvarus

CapaSol RapidGrund 
Greitas ir našus gruntas

•  Tiksotropinis su sumažintu nutekėjimo efektu, 

nevarva

• Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių
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Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 533 150−180 bar 5−10%

Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 629 50 bar 5−7 %
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CAPAROL Samtex 3 
Klasikiniai, sveikatą tausojantys 
dažai luboms

•  Lengvai dengiami purkštuvu arba voleliu 

•  Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių

CapaDIN  
Našūs dažai

•  Pritaikyti purškimui

•  Puikus kainos – kokybės santykis 
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Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 513 200 bar 0 %

HEA 515 180 bar 0 %

HEA 413 160 bar 0 %

Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 517 200 bar 0 %

HEA 517 180 bar 0 %

HEA 515 180 bar 0 %
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Amphibolin 
Aukščiausios kokybės 
multifunkciniai dažai 

•  Stipri sukibtis praktiškai su visais pagrindais, net 

metalu

• Vidaus apdailai ir fasadams 

• Itin patvarūs, ilgaamžiai paviršiai

• Gera dengiamoji geba

CAPAROL Samtex 7
Klasikiniai, sveikatą tausojantys 
dažai sienoms

•  Lengvai dengiami purkštuvu arba voleliu 

•  Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių

•  Gera dengiamoji geba

Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

Standard 513 200 bar 0 %

HEA 515 140 bar 0 %

HEA 411 200 bar 0 %

HEA 413 140 bar 0 %

Purškimo nustatymai:

AntgalisAntgalis Slėgis Slėgis SkiedimasSkiedimas

HEA 515 140 bar 5 %

Standard 515 160 bar 5 %
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Atlikta su AIRFIX 
AIRFIX

Amphibolin dažai:

 •  Itin ryškūs atspalviai

 •  Labai aukšta dengiamumo klasė  

(+20 proc. nei įprastų šios kategorijos dažų)

 •  Didelis šviesio indeksas, patalpa optiškai 

šviesesnė 

 •  Labai gera sukibtis faktiškai su visais 

paviršiais, įskaitant metalą

 •  Lengvai valomi paviršiai 

Pavadinimas:  Kocherquartier

Vieta:   Schwäbisch-Hall, Vokietija

Iššūkiai:   •  Architektų suprojektuotos ryškios, 

intensyvios spalvos

  •  Požeminis parkingas, silpnas apšvietimas

  •  Sudėtingi, nevienalyčiai, silpnos sukibties 

paviršiai

  •  Didelės nešvarumo apkrovos, reikalingas 

dažnas plovimas

Sprendimas:
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Sisteminis sprendimas nuo pagrindo iki galutinio 

sluoksnio

  •  Visi sistemoje panaudoti produktai, 

tinkami Airfix beoriam purškimui ir 

dengimui rankiniu būdu. Greitai padengti 

dideli plotai ir atskiri elementai. 

  •  Sveikatą tausojanti danga su CAPAROL 

Samtex. 

Pavadinimas:  Jelgavos valstybinė gimnazija 

Vieta:  Jelgava, Latvija

Iššūkiai:   •  Sisteminis vidaus apdailos 

sprendimas

  •  Ugdymo įstaiga – aukštesnės 

higienos normos, reikalingas 

sveikatą tausojantis sprendimas

  •  Laiko limitas – vidaus apdaila turėjo 

būti atlikta greitai 

Sprendimas:

13



UAB DAW Lietuva

Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156

info@daw.lt

www.caparol.lt

Caparol – Jūsų patikimas partneris

Suprojektuoti, patobulinti, apsaugoti

Inovatyvūs produktai ir paslaugos

Profesionalūs sprendimai kiekvienam projektui


