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Przedstawiamy Państwu Technik Forum w odświeżonej formule. Nasz poradnik jest jeszcze bardziej techniczny i jeszcze bardziej przydatny w codziennej pracy wykonawców. Prezentujemy Państwu nowe produkty, porady, ale również
opinie naszych klientów, którzy już sprawdzili materiały Caparol w praktyce, na budowach.
Motywem przewodnim bieżącego wydania jest kolor. Mówimy o nim językiem technicznym, fachowym. Tłumaczymy
system barwienia, zwracamy uwagę na narzędzia i wiedzę przydatną zawodowym wykonawcom.
Nie mogliśmy też, nie pochwalić się najnowszymi i najpiękniejszymi realizacjami. Tylko na łamach TF znajdą Państwo,
nigdy jeszcze niepublikowane, obiekty referencyjne Caparol Polska. Zapraszamy.

Katarzyna Jaworska – odpowiada za komunikację i promocję marki Caparol oraz wsparcie
dla marek Histolith oraz Disbon. Przygotowuje kampanie reklamowe i promocyjne zarówno w prasie, jak i w sieci Internet. To ona odpowiada za ostateczny wygląd i treść Technik
Forum. Podczas pracy nad materiałem czuwała, by zawartość redakcyjna, jak najbardziej
odpowiadała na potrzeby i oczekiwania wykonawców.
Bożena Serwatka-Berbeć – szefowa działu technicznego. Na co dzień zaangażowana
w nadzorowanie i koordynowanie procesów technicznych. W pracy nad Technik Forum
czuwała nad poprawnością techniczną i produktową artykułów.

Michał Paetz – menedżer produktu z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w systemie barwienia. Jest autorem tekstów dotyczących „zimnych” pigmentów i siły krycia
produktów Caparol.

Jacek Stadnicki – menedżer produktu odpowiedzialny za farby. W bieżącym wydaniu Technik
Forum tłumaczy, czym różnią się wzorniki kolorystyczne, skąd wzięły się nazwy kolorów i co
można wyczytać z kart kolorów Caparol.

Marek Niańkowski – opiekuje się produktami z linii Disbon. W materiale zaprezentował grupę
produktów do pokryć dachowych – Disboroof.

Jacek Piechocki – ekspert od spraw technicznych oraz współautor artykułu dotyczącego
systemów ociepleń od wewnętrznej strony.

Michał Żagiel – ekspert w zakresie pokazów praktycznych oraz wykonywania ekspozycji
produktowych. Na łamach Technik Forum podzielił się wiedzą dotyczącą wykonania technik
dekoracyjnych.
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KONSERWANTY

Elżbieta Anitowska – International Management Trainee

KOLEJNY KROK DO ZDROWEGO
MIESZKANIA – FARBY DO WNĘTRZ
BEZ KONSERWANTÓW
Farby do wnętrz pozbawione rozpuszczalników organicznych, charakteryzujące się
zmniejszoną emisją lotnych związków organicznych (LZO), od wielu lat są standardem
w branży farbiarskiej. Już w roku 1985 Caparol zaprezentował pierwsze tak zwane farby
E.L.F. (emissionsfrei, lösemittel- und weichmacherfrei), czyli produkty „wolne” od: emisji,
rozpuszczalników i plastyfikatorów. Od tego czasu technologia ta bardzo się rozpowszechniła. Emisja generowana przez tego typu farby ścienne, jest tak niewielka, że nawet znak
ekologiczny Der Blaue Engel (niebieski anioł) i Federalny Urząd Środowiska do dzisiaj nie
widzą potrzeby dalszego zaostrzania kryteriów dotyczących zawartości LZO w stosunku do
reprezentowanego przez farby E.L.F. stanu techniki.
Powstaje zatem pytanie, czy tak
dobrze sprawdzające się w praktyce farby do wnętrz można jeszcze
bardziej udoskonalić pod względem ich wpływu na środowisko
i zdrowie człowieka? Odpowiedź jest

prosta: tak, poprzez wyeliminowanie
z ich składu środków konserwujących.
Czy tylko dla alergików?
Od wprowadzenia na rynek farb bez
konserwantów minęło już kilka do-

brych lat. Przykładem jest tutaj farba Caparol Sensitiv dostępna od
2000 roku, jako produkt specjalny
przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach.

FARBY DO WNĘTRZ

Ze względu na fakt, że przebywające
w nich osoby mogą być szczególnie
wrażliwe na powszechnie stosowane środki konserwujące, farba ta jest
przykładem produktu neutralnego dla
alergików, umożliwiającego uzyskanie
białych, czystych, wolnych od emisji
ścian pomieszczeń wewnętrznych.
Kolejnym przykładem farby niezawierającej środków konserwujących jest
Sylitol BIO – farba matowa o wysokiej
dyfuzyjności, zawierająca w swoim
składzie szkło wodne. Dzięki zasadowemu pH produktu, rozwój pleśni
i grzybów jest utrudniony.
Przemysł farbiarski, dąży do eliminacji jak największej liczby potencjalnie
szkodliwych substancji chemicznych,
przy jednoczesnym zachowaniu jakości oraz odpowiednich parametrów
technicznych i optycznych produktu.
Popyt na farby bez konserwantów
wzrasta, ponieważ dbamy o to, aby
mieszkanie było dla rodziny miejscem,
w którym czujemy się dobrze i żyjemy
zdrowo. Ponadto przemysł chemiczny zaostrza regulacje i przepisy tak,
że zawartość wszelkich substancji
mogących powodować alergię i problemy zdrowotne jest ściśle kontrolowana, a jej wartości graniczne systematycznie obniżane.

Czy oznacza zatem, że klasyczne produkty zawierające konserwanty mogą
być szkodliwe dla zdrowia? Nie. Stosowane konserwanty podlegają bowiem
bardzo rygorystycznym procedurom
rejestracji i zostały zatwierdzone do
stosowania w produkcji farb ściennych.
Poza tym ilości, jakie mogą się przedostać na skórę w wyniku rozpylenia
farby podczas malowania, które mogą
zostać wchłonięte wraz z wdychanym,
podczas schnięcia powietrzem, są znikome i nie powodują reakcji uczuleniowej u zdrowego człowieka. Zdarzają się
jednak rzadkie przypadki, gdzie wśród
osób uczulonych już wcześniej na izotiazolon, np. w wyniku stosowania produktów kosmetycznych, po wejściu do
świeżo pomalowanych pomieszczeń,
występują reakcje alergiczne. W celu
uniknięcia takich sytuacji, dążąc do
udoskonalania składu „zdrowych farb”,
Caparol oferuje technologię farb dyspersyjnych bez konserwantów w ramach szerokiej palety produktów.
Farby bez konserwantów,
a jednak trwałe
Rezygnacja ze stosowania środków
konserwujących była możliwa dzięki
opracowaniu optymalnej receptury
stwarzającej bardzo niekorzystne wa-

runki dla rozwoju mikroorganizmów
w pojemniku z farbą oraz dzięki, zaprojektowanemu specjalnie w tym
celu, procesowi produkcji. Rygorystyczna kontrola surowców, zachowanie staranności przy napełnianiu
opakowań, pozwalają na daleko idącą
redukcję obecności drobnoustrojów
w farbach. Tylko w ten sposób można
zapewnić trwałość farb niezawierających konserwantów.

Dyspersyjna farba wewnętrzna nowej generacji do stosowania w miejscach pobytu
osób wrażliwych na czynniki alergiczne.
Neutralna dla osób uczulonych dzięki recepturze całkowicie wolnej od alergenów.
Caparol Sensitiv jest farbą odpowiednią
do malowania pierwszego oraz do wymalowań renowacyjnych na wszelkich typowych podłożach wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych i użytkowych.

Najwyższej jakości farba przeznaczona
do wymalowań wewnętrznych różnego
typu pomieszczeń np.: mieszkalnych,
szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej, a także renowacji wnętrz
zabytkowych. Neutralna dla alergików
dzięki recepturze całkowicie wolnej od
czynników mogących powodować reakcję uczuleniową.
Caparol dba, aby w farbach bez środków konserwujących nie znalazły się wprowadzone przypadkowo śladowe ilości niepożądanych składników. W tym celu, produkty poddawane są systematycznej kontroli w Instytucie Dr. Roberta-Murjahna (RMI),
gdzie zespół wykwalifikowanych chemików dba o najwyższe standardy jakości. W specjalnych opakowaniach, oznaczonych
jako „farby bez konserwantów” znajdują się wyłącznie produkty, w których zawartość konserwantów jest niższa od dopuszczonego w branży poziomu 0,0002%.

5

6

TECHNIK FORUM

Michał Paetz – Product Manager ds. Barwienia

„ZIMNE” PIGMENTY, TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ
W ostatnim czasie pojawia się, na rynku kolorowych materiałów budowlanych, coraz więcej
informacji o tzw. „zimnych” pigmentach (Cool Pigmnent). Opisując właściwości tych pigmentów wykorzystuje się parametr TSR określający ich zachowanie. Ale czym właściwie są
„zimne” pigmenty?

Wartość TSR, co to takiego?
Dotychczas posługiwaliśmy się wartością HBW (Hell Bezug Wert), czyli współczynnikiem odbicia światła.
Czym wartość HBW była większa,
tym kolor był jaśniejszy. Biały kolor
miał wartość „100”, podczas gdy
całkiem czarny „0”. Jednak opisany
współczynnik dotyczył tylko światła
widzialnego. Ilość energii jaką przenosi światło widzialne jest tylko częścią tego, co oddziałuje na nasz świat,

Wykres (bez zachowania skali) widma elektromagnetycznego promieniowania
słonecznego, odpowiedzialnego za nagrzewanie powierzchni. Zaznaczono zakresy
długości fal, które stosuje się do wyznaczenia wartości RL (HBW) i TSR.

SYSTEM BARWIENIA

Temperatury powierzchni systemu ETICS pomalowanego czterema farbami o identycznym kolorze, ale o różnych wartościach TSR.
Farba 1

Farba 2

Farba 3

Farba 4

RL (HBW)

6,8

6,8

6,8

6,8

TSR*

5,4

14,5

22,6

28,7

T maks. [°C]

81

77

73

71

* Zgodnie z ASTM G173; pomiar nad białą powierzchnią tła; grubość suchej powłoki
200 µm.

Płyta testowa ETICS do badania temperatur powierzchni. Na białym tynku K20
wymalowano dwie warstwy czterema
farbami w tym samym kolorze. Budowa
systemu: płyta styropianowa 120 mm
(EPS); klej na siatce; tynk biały (K20);
dwie warstwy farby elewacyjnej.

a tym samym na naszą nowo wymalowaną elewację. Wiemy doskonale,
że światło jest falą pola elektromagnetycznego będącą częścią nieskończenie wielkiego świata energii. Zakres
światła widzialnego ogranicza z jednej
strony promieniowanie podczerwone
(NIR), a z drugiej strony promieniowanie nadfioletowe (UV).
TSR (Total Solar Reflectance) jest więc
wartością opisującą w szerszym stopniu odziaływanie energii na elewację.
Obejmuje swoim zakresem światło
widzialne oraz energię przekazywaną za pomocą promieniowania ultrafioletowego (tego samego, które
powoduje opalanie się naszej skóry
podczas pobytu nad wodą w czasie
urlopu), jak i za pomocą promieniowania podczerwonego (tego samego, które wydziela się ze „słońca”
ogrzewającego nasz pokój podczas
srogiej zimy). Tym samym wiemy, że
promieniowanie słoneczne składa się
w 42% z części obejmującej energię
ultrafioletową i światło widzialne (UV+
Vis) oraz w 58% z niewidzialnego promieniowania podczerwonego (NIR).
Wiedzę tę potwierdziły badania w instytucie „Dr. Robert Murjahn Institute” (RMI) w Ober-Ramstadt (Niemcy),

gdzie wykonano doświadczenie polegające na wymalowaniu różnych farb
na systemie ociepleń w celu pomiaru
zmian temperatury w powiązaniu ze
zmianami wartości TSR.
Pomimo tej samej wartości współczynnika HBW, na powierzchni zmierzono różne temperatury. Czym TSR
było wyższe, tym mierzona temperatura była niższa. Tym samym potwierdziła się zasadność wykorzystania tego parametru do oceny odziaływania
energii słonecznej na elewację.
Jednak należy zwrócić uwagę, że
aktualnie nie istnieją żadne branżowo jednoznaczne zasady pomiaru
parametru TSR, który zależny jest
miedzy innymi od rodzaju i grubości
powłoki, jak również od spektrum
światła słonecznego.
Odbijanie światła słonecznego
przez pigmenty
Informacja o odbijaniu się promieni
świetlnych od przedmiotów jest nam
znana już od czasów szkoły podstawowej. Jak również to, że przedmioty czarne (ciemne) nagrzewają
się mocniej niż jasne. Nowy trend
pigmentów odbijających promieniowanie słoneczne powinien zredu-

kować zagrożenia pojawiające się
w zakresie naprężeń termicznych.
Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenie, możemy wykorzystać
wartość TSR, do oceny redukcji nagrzewania się elewacji pod wpływem
nasłonecznienia. Kolorowe elewacje
tworzone są z mieszaniny poszczególnych pigmentów. Sprawdźmy
więc wartość TSR dla poszczególnych pigmentów.
Ditlenek tytanu posiada najwyższą
wartość (83,5), tym samym pochłania najmniejszą ilość ciepła. Z drugiej strony czerń żelazowa i sadza
posiadają wartość najniższą (5,4),
tym samym nagrzewają się najmocniej. Pozostałe pigmenty (inne kolory) posiadają wartości z przedziału
pomiędzy kolorem białym i czarnym
oraz ich wielkość jest wyższa od
wartości specjalnie modyfikowanych
pigmentów czerni IR (pochłaniających mniej ciepła niż sadza i czerń
żelazowa). Ich wpływ na nagrzewanie się elewacji jest z tego powodu
niewielki, nawet w bardzo intensywnych kolorach.
Receptury intensywnych
kolorów
Analizując skład receptur o współczynniku HBW < 20 zauważymy, że
kluczową rolę odgrywają w nich pigmenty czarne. Powodem ich wykorzystania są właściwości kolorystyczne,
ekonomiczne i techniczne (stabilność
barwy). Są one pigmentami pierwszego wyboru podczas tworzenia receptur. Zastosowanie znacznych ilości
czarnych pigmentów w ciemnych
kolorach powoduje ich mocniejsze
nagrzewanie. Kolory w odcieniach
szarości i czerni nagrzewają się najsilniej. W celu obniżenia nagrzewania konieczna jest zmiana pigmentów
czerni. Możemy to wykonać na dwa
sposoby:
wyeliminowanie w całości pigmentów czerni,
wymiana pigmentów sadzowych
i czerni żelazowej na pigmenty
o czerni IR o podwyższonej zdolności odbicia światła.
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Wartości TSR różnych pigmentów
Pigment

TSR* [%]

Błękit ftalocyjaninowy

31,7

Zieleń ftalocyjaninowa

29,1

Czerwień DPP

55,5

Fiolet dioksazynowy

41,1

Czerwień żelazowa

36,3

Żółcień żelazowa

45

Wanadan bizmutowy

71,1

Błękit kobaltowy

50,9

Ditlenek tytanu

83,5

Sadza

5,4

Czerń żelazowa

5,4

Pigmenty czerni IR

Temperatura powierzchni zmierzona dnia 18 sierpnia 2011 na czterech powierzchniach o identycznym kolorze, ale o różnym składzie pigmentowym (na podłożu
ETICS). Struktura systemu: płyta styropianowa 120 mm; klej na siatce; tynk biały
(K20); dwie warstwy farby elewacyjnej.

14,4 – 22,6

Pierwszy wariant.
Wymusza tworzenie kolorów czarnych i szarych poprzez mieszanie pigmentów organicznych o intensywnej
barwie. Stosowanie tzw. kolorów dopełniających jest rozwiązaniem tworzącym wysokie ryzyko powstawania
różnic kolorystycznych w odcieniach
czerni i szarości przy nawet małych
zmianach ilościowych dozowanych
pigmentów. Uwzględnić należy również niską trwałość pigmentów organicznych pod względem odziaływania
promieniowania słonecznego. Kolejnym wymogiem jest zastosowanie
białego podłoża (tynku lub farby)
w celu wykorzystania w pełni efektu
IR. Rodzi to kolejne niebezpieczeństwo, pojawiania sią białych punktów
w momencie uszkodzenia powłoki
wierzchniej.
Drugi wariant.
Poddano szczegółowej ocenie w laboratoriach Caparol oraz w instytucie
RMI. Badania podzielono na badanie
pojedynczych płyt termoizolacyjnych
oraz kompletnych elewacji z naniesionym tynkiem i pomalowanych farbą.
Testy były prowadzone tylko i wyłącz-

nie przy użyciu światła słonecznego,
aby w maksymalny sposób zbliżyć
się do naturalnych warunków. Pomiary temperatur prowadzono poprzez
wbudowane czujniki w okresie siedmiu miesięcy. Po tym okresie stwierdzono przekraczanie temperatury
80°C na powierzchniach zawierających pigmenty tlenku żelaza i sadzy.
Zastosowanie pigmentów czerni
IR oraz mieszanek pigmentów organicznych obniżyło temperaturę
o około 10°C, co i tak generuje temperaturę powyżej 70°C. W praktyce nie udało się osiągnąć obniżenia
temperatury o 20°C, tj. wartości,
o której informują niektóre broszury
wypowiadające się o „zimnych” pigmentach. Powodem tej rozbieżności
jest fakt badań prowadzonych w laboratoriach, gdzie wykorzystuje się
sztuczne źródła światła. Promienniki
te nie są w stanie całkowicie imitować światła słonecznego. Lampy
halogenowe wytwarzają około 80%
promieniowania IR oraz tylko 20%
światła widzialnego i UV. Użycie
porównywalnych źródeł światła jest
podstawowym warunkiem w porównywaniu wyników pomiarów.

Wnioski
Parametr TRS może służyć do opisywania zmian temperatury na powierzchni elewacji. Zastosowanie
zoptymalizowanych pigmentów refleksyjnych IR obniża temperaturę na
powierzchni nawet o 10°C. W praktyce nie jest jednak możliwe uniknięcie temperatury powyżej 70°C na
powierzchni elewacji. Pigmenty na
bazie sadzy i tlenku żelaza są główną
przyczyną nagrzewania się elewacji
i z tego powodu należy ich unikać.
Stosowanie nieorganicznych czarnych
pigmentów o zdolności odbijania promieniowania IR umożliwia wykonanie
powłok o optymalnej wartości TSR,
zredukowanie nagrzewania się elewacji oraz uzyskanie bardzo stabilnych
kolorów we wszystkich rodzajach
produktów elewacyjnych krzemianowych, silikonowo – żywicznych i dyspersyjnych.

Materiał powstał dzięki uprzejmości
P. Dr Volkera Ptatschka
Competent Competence
Center Tinting
DAW Ober Ramstadt

SYSTEM BARWIENIA

Michał Paetz – Product Manager ds. Barwienia

SYSTEM BARWIENIA – SIŁA KRYCIA
System barwienia to ogólna nazwa możliwości uzyskania zabarwionego materiału. W ofercie marki Caparol barwienie jest ważnym argumentem stymulującym wielkość sprzedaży.
Wyróżniamy systemy barwienia oparte o spoiwa rozpuszczalne w wodzie lub w rozpuszczalnikach organicznych. Z powodu innowacyjności w kierunku ochrony środowiska oraz zdrowia
człowieka, najważniejszy jest dla nas system barwienia wodnorozpuszczalnymi pigmentami
CAPATINT (wolny od rozpuszczalników organicznych). Ten rozpuszczalny w wodzie układ
pigmentów nie posiada w sobie więcej rozpuszczalników oraz plastyfikatorów niż 0,7 g na
litr pigmentu, co tym samym spełnia naszą wewnętrzną, firmową normę E.L.F. (emissionsfrei,
lösemittel- und weichmacherfrei) dla farb wewnętrznych.
Pigmenty Capatint są wykorzystywane do barwienia wszelkich produktów jedno- i dwukomponentowych
z uwzględnieniem rodzaju spoiw zaczynając od prostych dyspersji, akryli,
sylikonów, sylikatów, epoksydów na
poliuretanach kończąc. Barwimy nimi

zarówno produkty wewnętrzne, jak
i elewacyjne. Tym samym posiadamy
prawdopodobnie największą bazę receptur na rynku.
Odpowiednio zapisane w programie
sterującym kombinacje pigmentów,
w połączeniu z właściwymi dla nich

9
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Pigmenty dzielą się pod względem zdolności do siły krycia, na te dobrze kryjące i na
te o słabej sile krycia. Z całą pewnością, przekonali się o tym wykonawcy malujący
produktami w intensywnym kolorze żółtym, pomarańczowym czy czerwonym.

spoiwami, zapewniają im największą
trwałość pod względem odporności
na promieniowanie UV czy odporność
na brudzenie się elewacji. Rozwiązanie dotyczące doboru kombinacji pigmentów jest uwzględniane na etapie
tworzenia receptur przez dział kolorystyczny. Wiedza o pigmentach i o ich
właściwościach decyduje o sposobie
wykorzystania gotowych produktów.
Istnieje wiele prób rozwiązywania
problemu malowania kolorami w in-

tensywnych odcieniach żółtego lub
pomarańczu. Sama farba malowana
w intensywnym kolorze, wykazuje
brak zdolności do krycia z powodu
wykorzystania bazy transparentnej
(bo kolor jest intensywny). W połączniu ze słabo kryjącymi pigmentami
daje efekt podobny do malowania
lazurą. Oznacza to, że powierzchnia
wymaga wielokrotnego nanoszenia
powłoki w celu uzyskania założonego koloru. Zastosowanie białego

podkładu (tym samym kryjącego)
poprawia efekt w zakresie ilości wymalowań, ale równocześnie powoduje rozjaśnienie koloru końcowego.
Inna „szkoła” mówi o przygotowaniu
podłoża z wykorzystaniem wymalowania w barwie szarej. I tu również
wykorzystuje się dobrą siłę krycia.
Jednak „laserunkowa” farba końcowa pod względem koloru ulega
zszarzeniu, zbrudzeniu co w efekcie
uniemożliwia uzyskanie docelowego,
intensywnego koloru.
Rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie, białej farby podkładowej
zabarwionej w kolorze zbliżonym do
końcowego. Oczywiście, barwiąc białą farbę gruntującą nie można uzyskać tak intensywnego koloru, jakim
jest docelowy, ale zyskujemy dwa
efekty. Po pierwsze dobrą siłę krycia,
a po drugie zmniejszenie kontrastu
pomiędzy podłożem, a kolorem docelowym. Wymalowanie farbą końcową
na podłożu o zbliżonym kolorze umożliwia zmniejszenie ilości malowanych
warstw farbą wierzchnią do dwóch
oraz osiągniecie zamierzonego docelowego koloru w szybki sposób.

SYSTEM BARWIENIA

Jacek Stadnicki – Product Manager

PERCEPCJA KOLORU
Kolor jest istotnym elementem naszego codziennego otoczenia. Używamy go na wiele różnych
sposobów, w niemal każdej sytuacji. W języku codziennym, kolory opisujemy zwykle stosując
różne metody. Od czysto definicyjnej (żółtozielony, szaroniebieski) poprzez skojarzeniową
ze światem przyrody (cytrynowy, krwistoczerwony, popielaty) aż po znaczenie symboliczne,
emocjonalne czy fantazyjne (purpura biskupia, ognisty, wściekły róż). Mimo to zasób słów
mogących posłużyć do wyrażenia koloru jest dość ubogi. Precyzyjne przekazanie komuś
informacji o kolorze za pomocą słów, staje się w zasadzie niemożliwe.
Język werbalny nie jest więc idealnym medium dla opisywania niezliczonych wariacji kolorów. Dlatego
konieczne jest precyzyjne definiowanie kolorów, które byłoby powszechnie zrozumiałe. Zwłaszcza dla tych
wszystkich, którzy posługują się

kolorem w swoim zawodzie, gdzie
każda pomyłka, niezrozumienie, czy
nieprecyzyjność mogą być bardzo
kosztowne. Logicznym rozwiązaniem
problemu nazywania kolorów i tłumaczenia ich nazw, jest określanie
kolorów z wykorzystaniem modeli

i systemów, w których kod każdego
koloru jest dokładny, zdefiniowany
w przestrzeni barwnej i niepowtarzalny. W dzisiejszych systemach
kod koloru tworzą trzy cechy: barwa,
nasycenie i jasność.
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bardziej
czerwonawy

jaśniejszy
mniej
intensywny

bardziej
intensywny
bardziej
żółtawy

ciemniejszy

Caparol 3D-System
Każdy kolor jest punktem w przestrzeni barwnej i posiada swoje
3 niezależne współrzędne definiujące jednoznacznie jego położenie
w przestrzeni. Te trzy współrzędne,
to trzy cechy koloru rozpoznawalne
przez człowieka opisującego różnice
między kolorami.
Przykład: Porównując ze sobą dwa
różne kolory pomarańczowe (barwa
pomarańczowa leży na kole barw
między czerwieniami a żółciami), potrafimy wskazać, który z nich jest
jaśniejszy, który z nich ma bardziej
intensywną barwę i który z nich jest
pomarańczowym bardziej czerwonawym w swojej barwie, a który ma
barwę bardziej żółtawą.
Te trzy cechy: jasność L (Lightness),
intensywność (chromatyczność)
C(Chroma) i barwa H (Hue) są współ-

rzędnymi cylindrycznymi (walcowymi)
w systemie Caparol 3D-System.
W zgodzie z takim systemem, można
opisać tymi trzema współrzędnymi
każdy teoretycznie możliwy kolor. Kolor mierzy się urządzeniem zwanym
spektrofotometrem, który podaje
współrzędne koloru.
Człowiek nie przechowuje w mózgu
matrycy kolorów. Żeby móc pracować z kolorami – musimy je widzieć.
Do celów praktycznych potrzebne są
tzw. wzorniki kolorów, czyli kolekcje
kolorystyczne zawierające pewną
ograniczoną liczbę wybranych kolorów. Ale które kolory wybrać żeby
taki zbiór kolorów był przydatny? Na
te pytania należało odpowiedzieć
w czasie tworzenia karty kolorów
3D-System.
Z pomocą przyszły wyniki badań kolorystycznych – zarówno w postaci

wieloletnich danych sprzedażowych,
jak i długoterminowych prognoz
zmian pochodzących z prac nad
trendami kolorystycznymi. Wybrano kolory pod kątem zastosowania
w obiektach budowlanych w tonacjach typowych dla ziemi, kamieni,
betonu i metalu wraz z kolorami tworzącymi akcenty. Kolory z przestrzeni barwnej należało ułożyć tak, aby
tworzyły przyjazny użytkownikowi
układ w wachlarzu.
Można zauważyć, że ilość kolorów
ciepłych jest znacznie większa od
ilości chłodnych zieleni, błękitów
czy fioletów. Karta stworzona jest
od strony przydatności rynkowej i to
jest główna cecha wyróżniająca ją
od układów matematycznie proporcjonalnych takich jak NCS, które nie
uwzględniają atrakcyjności kolorów
dla człowieka.

L 76 C 82 H 80 – kod koloru umieszczony w karcie. Opisuje barwę koloru (H80-żółty), jasność (L76 – jasny) i intensywność
(C82 – bardzo intensywny).
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Rodziny kolorów w Caparol 3D-System

Coraz jaśniejsze kolory na górze (w górę rośnie wartość
L w kodzie koloru)

W trakcie upływu czasu, kolekcję
uzupełniono o nowe kolory uwzględniające trendy rynkowe. Dziś karta
nosi nazwę Caparol 3D-System Plus
i zawiera 1369 kolorów, wśród których znajdują się kolejno:
karta z typowym kolorem białej
farby Caparol
18 niuansów bieli
6 barw Off-White
48 odcieni szarości w 4 grupach
1218 kolorów pogrupowanych
w 45 rodzin barwnych

66 kolorów dla emalii i lakierów
12 kolorów metalicznych dla farby
Metallocryl.
Rodziny barwne mają nazwy opisowe (słowne) tworzące skojarzenia
z kolorem głównym rodziny. Każda
rodzina ułożona jest zgodnie z kolejnością na kole barw, począwszy
od czerwieni, a skończywszy na
fioletach i purpurach. Każda rodzina barwna składa się z różnej ilości
kolorów ułożonych po 6 na każdym
listku kolorystycznym wachlarza.
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Coraz intensywniejsza barwa po prawej stronie
(W prawo rośnie wartość C w kodzie koloru)

Najmniej licznymi rodzinami, zawierającymi 6 kolorów (tylko jeden
listek wachlarza) są: Baccara, Venezia i Soja. Najbogatszą rodziną
jest Palazzo: 72 kolory na 12 stronach wzornika.
Warto też przyjrzeć się systematyce
układu kolorów w poszczególnych
rodzinach barwnych. Na górze zawsze są kolory jaśniejsze, a na dole
ciemniejsze. W rodzinach barwnych
liczniejszych niż 6 kolorów (ułożonych
na więcej niż jednym listku wachlarza) – układ i nazewnictwo obrazuje
przykład rodziny Grenadin (owoc
granatu). Wszystkie kolory zakwalifikowane do rodziny Grenadin mają
jednakową barwę. Jej kąt na kole
barw: H=29.
Wszystkie kolory rodziny Grenadin
rozłożono płasko w 6 rzędach
i 5 kolumnach (patrz rysunek). Od
lewej do prawej kolory są coraz bardziej intensywne (mają coraz większą współrzędną C kodu koloru).
Od góry do dołu, kolory są coraz
ciemniejsze (mają coraz mniejszą
współrzędną jasności L kodu koloru). Tak ułożone kolory rodziny
podzielono na listki kolorystyczne
tworzące kolejne strony wachlarza
kolorów i nadano numery kolorom
rodziny Grenadin zgodnie z zasadą
pokazaną na grafice – od Grenadin
5 do Grenadin 150 z krokiem co 5.
Podobnie ułożone są inne rodziny
barw.

14

TECHNIK FORUM

należy odpowiedni do wymagań
technicznych typ farby lub tynku.
W praktyce rynkowej najczęściej
trzeba pytać, czy w danym typie
produktu wybrany kolor jest możliwy do uzyskania. Caparol postanowił umieścić te niezbędne informacje bezpośrednio w karcie kolorów,
z której dokonuje się wyboru koloru.
Na odwrocie każdego koloru, specjalne piktogramy podają wszystkie
rodzaje farb i tynków na jakich dany
kolor jest osiągalny. Dodatkowo jest
też umieszczona wartość współczynnika odbicia światła – wielkość
fizyczna niezbędna podczas projektowania systemu dociepleń.

Rodziny kolorów dodane w karcie Caparol 3D-System Plus

Co jeszcze można wyczytać
z karty Caparol 3D-System
Plus?
Karta Caparol 3D-System Plus zawiera kolory przydatne w praktyce

zawodowej osób tworzących i realizujących kolorystykę na obiektach architektonicznych. Każdy
profesjonalista zdaje sobie sprawę,
że oprócz wyboru koloru wybrać

Czym się różni Caparol
3D-System Plus od innych
wzorników kolorystycznych?
W rodzinie naszych wzorników, Caparol 3D-System Plus stanowi podstawowy zestaw kolorów, z którego
utworzono różne kolekcje specjalistyczne. Przykładem takiej specjalistycznej kolekcji jest Karta Fassade
A1, w której znalazło się 500 najbardziej odpornych na starzenie kolorów
z kolekcji Caparol 3D-System Plus.
Kolor i jego właściwości starzenio-

Aquarell 80
L 80 . C 12 . H 270
W
Aquarell 80

Nazwa koloru

W

58

L 80 . C 12 . H 270

Oznaczenie LCH
zgodne ze standardem CIE

Farby i tynki
dyspersyjne
Emalie akrylowe
i alkidowe

Tynk mineralny
lekki
Współczynnik
odbicia światła

Farby silikatowe Farby silikonowe
(W oznacza, że możliwe jest (W oznacza, że możliwe
tylko barwienie fabryczne) jest tylko barwienie fabryczne)
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Czy system
ma zasięg
międzynarodowy?

Czy system
jest zgodny
z normatywem
CIE?

Czy
uwzględniono
praktykę,
historię,
kolory skał
i trendy?

Czy wzornik
podaje co
można zrobić
w danym
kolorze?

Czy kolor
ma podany
wsp. odbicia
światła?

Czy kolor ma
swoją nazwę?

Czy kolor ma
swój kod?

Czy istnieje
system
kolorów?

RAL

V

V

–

n/d

n/d

–

–

–

NCS, RAL-Design

–

V

V

V

–

–

–

–

–/V

V

V

V

–

V

–

–

Caparol 3D-System Plus

V

V

V

V

V

V

V

V

Sto, Brillux

–

V

V

–

–

V

V

V

Baumit

–

V

–

n/d

n/d

V

–

V

Atlas, Bolix, Ceresit

–

V

–

n/d

n/d

–

–

V

Weber

–

V

–

n/d

n/d

–

–

V

Kabe, Tikkurila

–

V

–

n/d

n/d

–

–

–

Przykładowe wzorniki
kolorów

ACC

we są ściśle związane z rodzajem
i ilością pigmentów służących do
uzyskania danego koloru, a także
ich wzajemnym wpływem na siebie
i interakcjami ze składnikami zawartymi w farbie (głównie ze spoiwem).
W końcu, zarówno spoiwo, jak i pigmenty to związki chemiczne mogące
ze sobą wchodzić w reakcje, które inicjować może lub przyspieszać silna
energia promieniowania UV. W dobie
mieszalników komputerowych cała
skomplikowana wiedza zawarta jest
w programie komputerowym. Nad

zawartością programu czuwają nasi
kolor. Dziś kolory ze wzornika Caspecjaliści, więc użytkownik nie musi
parolColor otrzymuje się przy użyciu
się martwić poprawnym doborem
systemowych kolorantów dozowapigmentów.
nych automatycznie przez dozowO czasach, w których malarz odpo- niki sterowane oprogramowaniem
wiedzialny był za dobór koloru farby, komputerowym.
przypominają tylne strony wzornika Dzięki głęboko zakorzenionej w kulCaparolColor. Znaleźć na nich moż- turze marki Caparol chęci przybliżana praktyczne receptury na kolory nia zdobyczy nauki swoim klientom
dla przykładowej farby wewnętrznej – dzisiejsza praca z kolorem staje się
i elewacyjnej przy użyciu „monoko- dla projektanta czy wykonawcy coraz
lorowych” farb AmphiColor, które
prostsza, szybsza i przyjemniejsza.
w odpowiednich ilościach należało Możemy sobie wszyscy życzyć kododać ręcznie, by otrzymać żądany lejnych przydatnych rozwiązań.
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Barbara Kempa – Koordynator ds. Marketingu Handlowego

WIELKI MISTRZ BARWIENIA –
TYLKO DLA NAJLEPSZYCH!
Wielki Mistrz Barwienia to cykl szkoleń przeznaczonych dla osób obsługujących nasze
maszyny barwiące w systemie ColorExpress. W tym roku, szkolenie w nowej, odświeżonej
formule odbyło się w Centrum Szkoleniowym Caparol w Kleszczowie. Podczas warsztatów,
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą systemu barwienia ColorExpress oraz receptur kolorystycznych. Istotną częścią szkolenia były zajęcia praktyczne związane z obsługą
mieszalników.
W trzyetapowym starciu, najlepszym
uczestnikiem okazał się Pan Karol
Łytek. Pana Karola zapytaliśmy, jak
na co dzień wygląda praca w kolorem,
z mieszalnikiem i systemem komputerowego barwienia. Z tegorocznym
zwycięzcą rozmawiała Barbara Kempa z Zespołu Marketingu.
Barbara Kempa: Skąd pomysł na
szkolenie Wielki Mistrz Barwienia?
Wielki Mistrz Barwienia: Od lat pracuję na produktach Caparol, więc
o szkoleniu słyszałem już wcześniej.
Ponieważ bardzo lubię wszelką rywa-

lizację postanowiłem sprawdzić swoje
umiejętności i… się udało!
B.K.: Czy szkolenie i wiedza przekazana podczas spotkania były przydatne w codziennej pracy?
W.M.B.: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim przydatna okazała się
wiedza na temat kolorów. Barwieniem
zajmuję się na co dzień – więc wiedza i ćwiczenia praktyczne związane
z kolorem, z recepturami czy wreszcie
z mieszalnikiem, pomagają mi każdego dnia w pracy.
B.K.: Co jest najtrudniejszego w barwieniu produktów?

W.M.B.: Tak naprawdę najtrudniejszym
etapem jest sama rozmowa z klientem.
To najczęściej duże wyzwanie ponieważ trzeba zdobyć od niego szereg
informacji. Klient czasem ma pewne
wyobrażenie dotyczące oczekiwanego koloru, a czasem zupełnie nie wie,
jaka barwa będzie dla niego najlepsza.
Wtedy trzeba zapytać, gdzie farba będzie wykorzystana, jakie jest oświetlenie
w pomieszczeniu itd. Kolejnym etapem
jest wybór właściwego produktu. Na
każdym etapie podejmowania decyzji
pomocne okazują się wzorniki i tablice kolorystyczne. Dzięki nim możemy

PROGRAM SZKOLEŃ
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WIELKI MISTRZ BARWIENIA 2015
Imię, nazwisko: Karol Łytek
Firma, w jakiej pracuje: Kolonia Kraków
Barwieniem zajmuje się od 8 lat
bardzo precyzyjnie dobrać kolor, który
spełni oczekiwania klienta. Resztę zrobi
za nas maszyna.
B.K.: Czy jesteśmy w stanie uzyskać
dowolny kolor, a później go ponownie
odtworzyć?
W.M.B.: Oczywiście, że tak. Dzięki
możliwościom komputerowego systemu barwienia i recepturom kolorystycznym jesteśmy w stanie przygotować i odtworzyć dokładnie ten
sam kolor.

B.K.: A czy zdolności plastyczne pomagają w Pana codziennej pracy?
W.M.B.: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza na etapie rozmowy z klientem,
gdzie często doradzam która barwa
będzie pasowała do przeznaczenia
pomieszczenia, która będzie dobrze
współgrała z innymi odcieniami.
B.K.: Co Panu da tytuł Wielkiego Mistrza Barwienia?

W.M.B.: Przede wszystkim mnóstwo
satysfakcji oraz motywację do dalszej
współpracy.
B.K.: A liczył Pan na wygraną?
W.M.B.: Nie, zupełnie nie liczyłem na
to, zwłaszcza że poziom był bardzo
wyrównany, a konkurencja znakomicie przygotowana do zadania. Ostatecznie wygrałem dzięki dogrywce.
B.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Małgorzata Kotarba – Head of Product Management

BUDOWA Z SIŁĄ HYBRYDY
Caparol wzbogacił swoją ofertę tynków dyspersyjnych o nowy produkt – tynk hybrydowy
Capatect SISI Fassadenputz. Dzięki unikatowej recepturze, w której siła dyfuzji silikatów
wsparta jest siłą wodoszczelności silikonów, elewacje pokryte tynkiem Capatect SISI Fassadenputz chronione są przed deszczem zachowując zdolność do swobodnej wymiany
pary wodnej i dwutlenku węgla.

Capatect SISI Fassadenputz
wzbudza duże zainteresowanie na
rynku, szczególnie wśród wykonawców, którzy lubią nowości. Jednym

z nich jest Pan Olgierd Klucznik
z Sejn, tynkarz z ponad 10-letnim
doświadczeniem, wykonujący swoją
pracę na obiektach mieszkaniowych
(jedno- i wielorodzinnych) oraz budynkach użyteczności publicznej
(głównie szkoły). Dla Pana Olgierda
efekt końcowy i zadowolenie klienta
działają motywująco, dlatego lubi
zdobywać nowe doświadczenia i poznawać nowinki technologiczne, które w tej branży często się zmieniają,
dzięki czemu ciągle może się uczyć.
Zapytany, dlaczego na inwestycji,
którą obecnie realizuje wybrał tynk
Capatect SISI wskazał, iż jest to
produkt pośredni między tynkiem si-

likatowym a silikonowym. Pomimo iż
jest to nowość w ofercie C
 aparol, był
pewny, że produkt spełni wymagane
parametry, a jego cena jest odpowiednia do jakości.
W pracy z produktem, Pan Olgierd,
docenił łatwość aplikacji (nakładanie i zacieranie), dużą wydajność
oraz fakt, iż tynk nie jest wrażliwy
na zmienne warunki atmosferyczne.
Podkreślił także równomierną fakturę
tynku po nałożeniu na ścianę oraz
niskie straty wynikające z faktu, że
tynk bardzo dobrze trzyma się pacy.
Wykonawca z firmy ABud z Białegostoku, który zdecydował się na wypróbowanie tynku SiSi przez ciekawość,
chwali jednolitą strukturę powłoki na
ścianie, brak przebarwień oraz wspomnianą wcześniej łatwość w aplikacji
i zacieraniu. Dla firmy ABud ważne
jest piękno, do którego na pewno
zalicza się ładnie zrobiona elewacja,
dlatego od paru lat firma pracuje
z produktami Caparol. Przywiązanie
do marki i cena odpowiednia do jakości sprawiają, iż w opinii pracowników
firmy, materiały Caparol „biją jakością
konkurencję”.
Zastosowanie tynku Capatect SISI to
pewność efektu końcowego. Jednorodne uziarnienie kruszywa sprawia,
że tynk tworzy atrakcyjną wizualnie
strukturę powłoki na ścianie. Niewątpliwą zaletą tynku, podkreślaną przez
dystrybutorów, jest także szeroka gama kolorystyczna i wysoka stabilność
koloru podczas barwienia. Tynk SISI
należy do rodziny tynków dyspersyjnych Capatect, w której skład wchodzą również:

SYSTEMY ELEWACYJNE

Capatect Amphisilan Fassadenputz – tynk silikonowy znany i doceniany wśród wykonawców
i inwestorów. Produkt w najwyższym stopniu zabezpiecza elewację przed działaniem mikroorganizmów, zapewniając tym samym
wytrzymałość i odporność elewacji
oraz jej długotrwały, piękny wygląd.

Capatect Fassadenputz – tradycyjny tynk akrylowy, wyróżniający
się na rynku dodatkiem siloksanów wzmacniających jego strukturę i zwiększających odporność.
Tynk akrylowy Catapatect Fassadenputz to doskonały kompromis
między jakością i ceną, ekonomiczny produkt dobrze chroniący elewacje, które nie są narażone na duże obciążenia biologiczne.

Wszystkie produkty z podstawowej
rodziny tynków dyspersyjnych Caparol łączy nowa, jednolita i atrakcyjna
szata graficzna opakowań.
Oferta tynków dyspersyjnych Caparol wzbogacona jest także szeroką
gamą produktów specjalnych lub
o podwyższonych parametrach, takich jak np. Thermosan NQG – tynk
najnowszej generacji z technologią
NQG lub CarboPor – tynk wysoce
odporny na obciążenia mechaniczne i uderzenia dzięki wzmocnieniu
włóknami węglowymi.
Tak skonstruowana oferta tynków
dyspersyjnych, w połączeniu z szeroką gamą produktów wspierających,
takich jak kleje, masy szpachlowe,
siatka zbrojąca i łączniki w pełni pokryje zapotrzebowanie wykonawców
na produkty do wykonywania dociepleń i renowacji elewacji.
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UDERZENIE Z PRĘDKOŚCIĄ DO 100 KM/H
System ociepleń CARBON wzmocniony włóknem węglowym zapewnia fasadom najwyższe
bezpieczeństwo nawet pod ostrzałem gradzinami.
Kiedy pada grad, mieszkańcy chronią
się w domu. Ale kto chroni dom? Uderzenia gradzin mogą spowodować
poważne szkody – właśnie na elewacji. Taki rzeczywisty przypadek można
zasymulować za pomocą maszyny do
strzelania gradzinami, która przyspiesza kulki lodu do prędkości do 100
kilometrów na godzinę i ostrzeliwuje
nimi system ociepleń. Tam, gdzie takie uderzenia niszczą produkty konwencjonalne, powierzchnie wykonane produktami z systemu CARBON
wzmocnionego włóknem węglowym
zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.
Aby to unaocznić, Caparol współpracuje z austriackim Instytutem Pożarnictwa i Badań Bezpieczeństwa (IBS).
Eksperci z Linzu badają i certyfikują
elementy budowlane na przykład pod
kątem wytrzymałości na gradobicie.
IBS opracował w tym celu własną
maszynę, która podczas testów
wystrzeliwuje kulki lodu o średnicy
40 milimetrów, trafiające bez hamowania w przeszkodę. To napędzane
sprężonym powietrzem urządzenie
przyspiesza kulki do prędkości do
100 km/h, z którą trafiają one w cel
pod kątem 45 stopni.
Pozwala to realistycznie odtwarzać
oddziaływania, na które wystawiony
jest dom w przypadku prawdziwego
gradobicia.
CARBON odporny na gradobicie
Celem pocisków są umieszczone
obok siebie systemy ociepleń ETICS
– system konwencjonalny i system
CARBON wzmocniony włóknem węglowym. Włókna węglowe są lekkie,
elastyczne, a przy tym niezwykle wytrzymałe. Z tego względu są one już
od lat z powodzeniem stosowane np.

w lotnictwie. W produktach Caparol
włókna węglowe znajdują się w masach szpachlowych CarbonSpachtel
i CarboNit, które przy wykonywaniu
systemu nakłada się na powierzchnię
materiału izolacyjnego jako zbrojenie. Zawartość włókien węglowych
sprawia, że powierzchnia staje się
elastyczna i w ten sposób na długą
metę chroni system przed wpływami
zewnętrznymi.

Test ostrzału gradzinami dobitnie pokazuje różnicę, którą przy takiej pogodzie czynią włókna węglowe w porównaniu z powłoką konwencjonalną:
podczas kiedy tynk odpryskuje przy
pierwszej próbie, a uderzenia gradzin
odsłaniają i uszkadzają znajdujący się
pod nim materiał izolacyjny, elewacja
wykonana materiałami wzmocnionymi
włóknem węglowym sprężyście odrzuca uderzenie nie ulegając uszko-

Urządzenie symulujące uderzenia gradzin w elewacje domów: maszyna do strzelania
gradzinami własność instytutu IBS z Linzu. (Zdjęcie: Instytut Pożarnictwa i Badań
Bezpieczeństwa)
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dzeniu. Z tym wynikiem Caparol jako
pierwszy producent uzyskał (dla systemów CARBON) w Szwajcarskim
Instytucie Naukowo-Badawczym
Empa najwyższą klasę odporności
na grad (HW 5).
W ciągu kilku dni w roku doświadczamy w Polsce opadów gradu. Jak
wynika z badań klimatologów, w centrum kraju zdarza się to średnio od
dwóch do pięciu razy w ciągu roku. Gorzej jest na południu i południowym-wschodzie Polski oraz na
Pomorzu, tutaj tych dni jest nawet
ponad 10. Opady gradu występują
w okresie wiosenno-letnim, od kwietnia do września. Najczęściej pada
w maju i w czerwcu (ponad 50 proc.
przypadków). W Polsce są takie strefy,
w których szczególnie często występują opady gradu, są to tzw. szlaki

Klasa
Średnica
Ciężar
Prędkość
Energia

Nie ma szans na szkody gradowe: system CARBON wzmocniony włóknem
węglowym zabezpieczają domy przed
gradobiciem.

gradowe – jest ich 138. Główne szlaki gradu przebiegają przez Wyżynę
Małopolską, Wyżynę Lubelską, Pogórze Karpackie i Karpaty, Przedgórze Sudeckie i Sudety oraz Pomorze,
czyli obszary o urozmaiconej rzeźbie
terenu.

Hightech na ścianie domu: włókna węglowe w masie szpachlowej systemu
CARBON sprawiają, ze powierzchnia
elewacji staje się elastyczna i tym samym stabilna względem oddziaływań
zewnętrznych.

HW1

HW2

HW3

HW4

HW5

Ø 10 mm

Ø 20 mm

Ø 30 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm

0,5 g

3,6 g

12,3 g

29,2 g

56,9 g

>49,7 km/h

>49,7 km/h

>70,2 km/h

>86,0 km/h

>111 km/h

≥0,04 J

≥0,7 J

≥3,5 J

≥11,1 J

≥27 J

Zwykłe systemy ETICS

CarbonSpachtel to jednoskładnikowa,
gotowa do użycia, zaprawa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej
w systemie ociepleń Carbon w wersji ze
styropianem.
Odporność na uderzenie > 15 J

Dobre Systemy ETICS

CarboNit to 2-składnikowa (2K), ekstremalnie odporna na uderzenia i działanie
wody masa szpachlowa do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką szklaną w systemach ociepleń Carbon w wersji na styropianie i wełnie mineralnej. Szczególnie
zalecana do strefy cokołu.
Odporność na uderzenie:
> 30 J dla warstwy 5 mm;
> 50 J dla warstwy 8 mm;

System CARBON

CarboPor to dekoracyjny cienkowarstwowy tynk o fakturze „baranka” do wykonywania warstw wierzchnich systemów
ociepleniowych Capatect Carbon oraz do
tynków renowacyjnych. Tynk wzmocniony włóknem węglowym, dzięki efektowi
perlenia, fotokatalizie oraz ekstremalnej
odporności na uszkodzenia zapewnia
fasadom długotrwałą czystość i świeżość
koloru.

22

TECHNIK FORUM

Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego
Jacek Piechocki – Starszy Specjalista ds. Technicznych

WYKONANIE OCIEPLENIA OD STRONY
WEWNĘTRZNEJ A MOSTKI CIEPLNE
W numerze 01/2014 „Technik forum” zaprezentowaliśmy system termoizolacji wewnętrznej
Capatect IDS – idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mogą ingerować
w istniejącą elewację w ramach modernizacji i ocieplania obiektu. Wykonanie termoizolacji
wewnętrznej powoduje cały szereg zmian w zakresie techniki budowlanej (technicznego
funkcjonowania budynku), które należy uwzględnić w trakcie projektowania i wykonywania
termoizolacji. Na pierwszym miejscu należy w tym kontekście wymienić zabezpieczenie
przed wilgocią powstającą zarówno w wyniku typowej dla okresów zimy dyfuzji pary wodnej,
jak i pod wpływem zacinających opadów. Drugie miejsce zajmuje izolacja cieplna mostków
termicznych, którym poświęcony jest właśnie niniejszy artykuł.
Wykonanie wewnętrznej termoizolacji
cieplnej powoduje zwiększenie skutków zjawiska mostków termicznych
przy połączeniu ocieplenia z przylegającymi ścianami lub stropami, tym
samym może spowodować wzrost
zagrożenia powstania wykwitów
pleśni. Wykonanie termoizolacji wewnętrznej powoduje ograniczenie odpływu ciepła przez izolowaną ścianę
zewnętrzną. Związany z tym spadek
temperatury w elemencie konstruk-

cyjnym zachodzi w znacznej części
w termoizolacji wewnętrznej, a więc
w warstwach wewnętrznych. Zjawisko to jest zupełnie normalne i w rozumieniu termoizolacji wewnętrznej
także pożądane. Jednak w strefach
połączeń z innymi elementami konstrukcyjnymi, na przykład z oknami
lub w obszarze przylegania ścian
i stropów – czyli w typowych miejscach powstawania mostków cieplnych – temperatury powierzchni są

często niższe, gdyż izolowany teraz
mur zewnętrzny staje się chłodniejszy
(rysunki 1 i 2). Dlatego też w przypadku pominięcia odpowiedniego/
sprawdzonego rozwiązania w strefie występowania zjawiska mostków
cieplnych po wykonaniu termoizolacji
wewnętrznej, mogą powstawać wykwity pleśni, które wcześniej w tych
miejscach nie występowały.
W celu uniknięcia problemów związanych z powstawaniem pleśni należy,
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Rysunek 1: Porównanie stacjonarnego rozkładu temperatury oraz temperatur powierzchni wewnętrznych w strefie
połączeń dla detalu konstrukcyjnego stropu kondygnacji –
bez termoizolacji wewnętrznej i z termoizolacją wewnętrzną
– przylegającego do ściany wewnętrznej.

poprzez wykonanie stosownej termoizolacji, tak ocieplić miejsca mostków
cieplnych, aby minimalna temperatura
powierzchni była wyższa od temperatury krytycznej 12,6°C (minimalna temperatura zapewniająca brak
wykwitów pleśni na powierzchniach
obiektów budowlanych wg. normy
DIN 4108-2). Niezbędne rozwiązania termoizolacyjne można określić
i zoptymalizować na podstawie stosownych obliczeń.
W strefie ścian i stropów związanych
konstrukcyjnie ze ścianami zewnętrznymi wymagane jest w związku z tym
wykonanie, w miejscach styku tych
elementów konstrukcyjnych, odpowiedniej termoizolacji przy zastosowaniu płyt lub klinów termoizolacyjnych (rysunek 3 i 4, przykłady z lewej
strony). Ponieważ taka termoizolacja
często nie jest pożądana ze względów architektonicznych, Caparol
opracował w tym celu specjalny narożnik termiczny IDS Thermowinkel,
dzięki któremu w przypadku wielu
konstrukcji można zrezygnować z zastosowania dodatkowej termoizolacji
w formie klina lub całej płyty. Jest
to kątownik aluminiowy połączony
z materiałem termoizolacyjnym (EPS)
oraz siatką zbrojeniową, przeznaczony do wmurowania w istniejący tynk.
Dzięki takiemu sposobowi montażu

Rysunek 2: Porównanie stacjonarnego rozkładu temperatury oraz temperatur powierzchni wewnętrznych w strefie
połączeń dla detalu konstrukcyjnego ściany wewnętrznej –
bez termoizolacji wewnętrznej i z termoizolacją wewnętrzną
– przylegającej do ściany zewnętrznej.
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możliwe jest uzyskanie ciągłej, gładkiej powierzchni w płaszczyźnie istniejącej ściany.
Kątownik termiczny IDS Thermowinkel doskonale nadaje się do „odprężenia” tego typu mostków cieplnych
w stopniu, który pozwala na zapewnienie minimalnej izolacji termicznej bez
wykonywania dodatkowej termoizolacji
w formie klina lub całej płyty (rysunki 3 i 4, przykłady z prawej strony).
W zależności od konstrukcji kątownik termiczny może przyczynić się do
podwyższenia temperatury o 2,5–3°C,

co w większości przypadków jest wystarczające do właściwego ocieplenia
miejsca mostka cieplnego.

W przypadku ścian zewnętrznych
przylegających do ścian i stropów
konieczne było dotychczas stosowanie klinów lub płyt izolacyjnych.
Wnioski
Teraz, na styku tych ścian możemy
W przypadku wykonania w budyn- „wpuścić” w istniejący tynk kątownik
ku termoizolacji wewnętrznej należy termiczny IDS Thermowinkel i połąkoniecznie sprawdzić i udokumen- czyć go z termoizolacją wewnętrzną
tować miejsca występowania most- – w wielu przypadkach nie będzie już
ków cieplnych, czyli detale połączenia wtedy konieczne zastosowanie na
ścian zewnętrznych z oknami oraz tych ścianach wspomnianych klinów
połączenia ze ścianami i stropami
lub płyt izolacyjnych.
pod kątem spełnienia minimalnych
wymagań termoizolacyjnych.

IDS Thermowinkel
Kątownik termiczny z siatką zbrojącą – innowacyjne
rozwiązanie redukujące efekt mostka cieplnego, niewidoczny
po montażu.

Właściwości
Podwyższenie temperatury powierzchni w obszarze
narożnika
Doskonała przewodność ciepła dzięki aluminiowemu
kątownikowi
Łatwy montaż
Zapobieganie powstawaniu rys w narożnikach dzięki
zastosowaniu siatki zbrojeniowej
Uniwersalne zastosowanie
Dane techniczne:
Wymiary: długości ramion 120 x 60 mm; długość 1,50 m
Aluminium: 0,8 mm kątownik ażurowy, powierzchnia
otworów 50%
Współczynnik przewodzenia ciepła zintegrowanej
termoizolacji: 0,032 W/(mK)

19,5°C
16,9°C
14,2°C
13,88°C

14,3°C

11,5°C
14,8°C

8,8°C
6,2°C
17,01°C

13,72°C
14,45°C
16°C

3,5°C

15,91°C

15,65°C

19,9°C
17,2°C
14,5°C
11,8°C
9,1°C
6,4°C
3,6°C
0,9°C
-1,8°C
-4,5°C

0,8°C
-1,9°C
-4,5°C

Rysunek 3: Porównanie stacjonarnego rozkładu temperatury oraz temperatur powierzchni wewnętrznych w strefie
połączeń dla detalu konstrukcyjnego stropu kondygnacji
z termoizolacją wewnętrzną, zazębiającego się ze ścianą
zewnętrzną – z lewej z klinem termoizolacyjnym, a z prawej
z kątownikiem termoizolacyjnym IDS Thermowinkel w celu
podwyższenia temperatury powierzchni.

Rysunek 4: Porównanie stacjonarnego rozkładu temperatury oraz temperatur powierzchni wewnętrznych w strefie
połączeń dla detalu konstrukcyjnego ściany wewnętrznej
z termoizolacją wewnętrzną, zazębiającej się ze ścianą
zewnętrzną – z lewej z klinem termoizolacyjnym, a z prawej
z kątownikiem termoizolacyjnym IDS Thermowinkel w celu
podwyższenia temperatury powierzchni.
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Marek Niańkowski – Kierownik Grupy Produktów Disbon

SYSTEMY POWŁOK MALARSKICH DISBOROOF
Po kilkunastu latach nawet najtrwalsze pokrycia dachowe wymagają renowacji. Jest to ważne zwłaszcza w naszym klimacie, gdzie dach narażony
jest na działanie tak różnorodnych czynników atmosferycznych. Właśnie
dlatego Klienci coraz częściej wybierają sprawdzone rozwiązania, renomowanych producentów i decydują się na systemy, które przetrwają lata.
Prezentujemy Państwu systemy powłok malarskich do pokryć dachowych – Disboroof. Farby przeznaczone są do dachów wykonanych
z dachówek betonowych i ceramicznych, płyt włóknisto-cementowych
oraz blachy.
Materiały do wykonania dachu dobiera się zależnie od konstrukcji
i posadowienia budynku oraz odporności na wpływy atmosferyczne,
różnorodności jego form, ukształtowania i funkcji. Nowoczesne materiały pokryciowe, jakimi są dachów-

ki betonowe lub ceramiczne, płyty
włóknisto-cementowe lub pokrycia
z blachy, mają długi okres użyteczności. Ciągłe oddziaływanie silnych
wahań temperatury, kwaśnych deszczów, wpływów mechanicznych
i promieniowania UV sprawiają, że
powierzchnie dachów starzeją się
i wietrzeją.

towych i pokryć dachowych z blachy
zapewniają:
długoletnią trwałość,
zwiększoną odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabrudzenia,
lepszą estetykę całego obiektu.

Dachówki betonowe,
ceramiczne i płyty włóknistoDoświadczenie i jakość
cementowe
Nasze systemy powłok malarskich Dachy z dachówek betonowych,
Disboroof do dachówek betonowych, ceramicznych lub płyt włóknistoceramicznych, płyt włóknisto-cemen- -cementowych pod działaniem
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Farba do pokryć dachowych
Disboroof 408

Farba do pokryć dachowych
Disboroof 412

Farba podkładowa
Disbon 481 EP-Uniprimer

Farba do pokryć dachowych
Disboroof 915

Odpowiednie
podłoże

Dachówki betonowe
i ceramiczne

Płyty włóknisto-cementowe,
bitumiczne materiały dachowe

Powłoka gruntująca
antykorozyjna, zwiększająca
przyczepność do sztywnych
podłoży o niskiej chłonności.

Nowe dachy metalowe z blachy
stalowej, ocynkowanej blachy
stalowej, blachy cynkowej,
miedzi

Właściwości

Wysoka odporność na
wpływy atmosferyczne
i środowiskowe, trwały wysoki
połysk, wodoszczelność,
wysoka elastyczność także
w niższych temperaturach,
przepuszczalność dla pary
wodnej

Wysoka odporność na
wpływy atmosferyczne
i środowiskowe, trwały wysoki
połysk, wodoszczelność,
wysoka elastyczność także
w niższych temperaturach,
przepuszczalność dla pary
wodnej, tiksotropowaj
konsystencja materiału pozwala
na układanie grubych warstw
w jednej operacji roboczej

Materiał zwiększający
przyczepność do sztywnych,
nie chłonnych podłoży. Ochrona
antykorozyjna dla żelaza, stali
oraz powierzchni ocynkowanych

Niezwykle wytrzymała na
wpływy atmosferyczne,
odporna na kwaśne otoczenie
przemysłowe, bardzo elastyczna
powłoka paroszczelna na
podłożach metalowych

Kolory

Ceglasty

Ceglasty

Biały

Ciemnobrązowy

Ciemnobrązowy

Ciemnobrązowy

Antracytowy

Łupkowy

Jasnoszary

Czerwonobrązowy

Szary betonowy

Kolory specjalne

Na zamówienie, zgodnie
z wzornikiem kolorów dla
farby dachowej Disboroof 408
Dachfarbe

Na zamówienie.

Materiał występuje tylko
w kolorach standardowych:
biały, jasnoszary,
ciemnobrązowy.

Na zamówienie.

Zużycie

ok. 400 - 450 g/m2 na jedną
warstwę
ok. 350 ml/m2 na jedną warstwę

Podłoże z płyt włóknistocementowych ok. 200 - 300 ml/
m2 na jedną warstwę.
W przypadku podłoży
bitumicznych ok. 600 - 900 ml/
m2 na jedną warstwę

ok. 120 - 170 g/m2

ok. 115 - 135 ml/m2 na jedną
warstwę

Schnięcie przy
20°C, 60%
wilgotności
względnej
powietrza

Odporność na deszcz
i nanoszenie
następnej warstwy: po ok. 2 h
Pyłosuchość: po ok. 4 h
Całkowita suchość: po ok. 24 h

Pyłosuchość:
po ok. 3 h
po ok. 3-16 h, w zależności od
rodzaju farby

Szczegóły w karcie technicznej
D-408

Odporność na deszcz: po ok.
2h
Nanoszenie następnej warstwy:
po ok. 24 h
Nanoszenie następnej warstwy
przy dużej
ilości nałożonego materiału:
po ok. 36 h

Pyłosuchość:
po ok. 45 minutach
Możliwość chodzenia:
po ok. 3 h
Nanoszenie następnej warstwy:
po ok. 7 h

30 kg, 15 litrów

15 litrów

1 kg, 5 kg, 10 kg

Wielkość
pojemnika

wpływów atmosferycznych stają
się spękane i porowate. Szorstką
powierzchnię zasiedlają glony i mchy,
które pogarszają nie tylko wygląd,
lecz także funkcje dachu. Zwietrzałe
powierzchnie dachowe podatne są
bardzo na uszkodzenia – pęknięcia,
spowodowane mrozem. W takich
sytuacjach pomocne są farby do

Szczegóły w karcie technicznej
Disbon-481 EP-Uniprimer

pokryć dachowych: Disboroof 408
Dachfarbe i Disboroof 412 Dachschicht.
W postaci systemów powłok malarskich Disboroof, marka Caparol udostępnia powłoki, które są perfekcyjnie
dostosowane do wymagań w obrębie
dachów i elewacji. Materiały Disboroof gwarantują długoletnią ochronę

10 litrów

powierzchni niezależnie od tego, czy
będą to powłoki nowe, czy odrestaurowane.
Pokrycia dachowe z blachy
Pokrycia dachowe z blachy są często stosowane w nowoczesnych
budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Odznaczają się one

SYSTEMY DISBON

dach zwietrzały

oczyszczenie

naniesienie powłoki

dach po renowacji

absolutną wodoszczelnością i wysoką odpornością na ulewy i gradobicie. Dla wielu kształtów dachów
stanowią one najlepszy wybór dla
zapewnienia znakomitej ochrony
budynku.
Ale i blaszane pokrycie dachu wymaga ochrony, aby zachować swoją
funkcję przez dziesięciolecia.
Ochronę antykorozyjną blachy stalowej przejmuje nieraz warstwa
ocynku, która w przypadku blachy
ocynkowanej (ogniowo sposobem
taśmowym) wynosi około 20 μm.

Niepoddana zabiegom ochronnym,
warstwa ta zmniejsza się o 2,5–3 μm
rocznie. W silniej obciążonych regionach przemysłowych erozja spowodowana kwaśnym otoczeniem
może wynosić do 10 μm rocznie.
W takich przypadkach niezbędna
jest dodatkowa ochrona. W tym
zakresie pomocne są następujące
produkty: powłoka antykorozyjna
i zwiększająca przyczepność Disbon 481 EP-Uniprimer oraz dachowa elastyczna farba Disboroof
915 Dach-Anstrich. Powierzchnie

dachów są z natury rzeczy poddawane silnym oddziaływaniom atmosferycznym. Ich najważniejszym
i swoistym zadaniem jest ochrona
przed wiatrem i pogodą – na takie
same oddziaływania są zatem wystawione także systemy powłok malarskich. Na powierzchnie dachów
oddziałują bezpośrednio słońce,
wiatr i wszystkie rodzaje opadów ze
śniegiem i lodem włącznie. Na dachy z blaszanymi pokryciami działają
dodatkowo jeszcze znaczne zmiany
wymiarów, spowodowane przez wy-
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raźne różnice temperatur. Reaktywność powierzchni ocynkowanych
i obciążenie powietrza miejskiego
szkodliwymi substancjami również
wywołują swoje efekty. W takich
warunkach tradycyjne powłoki malarskie szybko osiągają swoje granice technologiczne. Produkty z linii
Disboroof zostały opracowane, aby
sprostać trudnym wymaganiom na
długie lata.
Różne warianty podłoży
Podłożami powłok malarskich na
dachu są dachówki betonowe albo
ceramiczne, nowa i zwietrzała blacha
cynkowa albo ocynkowana blacha
stalowa, miedź i aluminium, a także
najróżniejsze warianty starych powłok

Podłoże

malarskich w różnym stanie zwietrzenia, a prócz tego powłoki przemysłowe i oczywiście blachy napoczęte
korozją.
Sprawdzenie, czy podłoże ma odpowiednią nośność, jest niezwykle
ważne dla zapewnienia dostatecznej
warstwy sczepnej dla następnych
warstw. Nowe blachy pokrycia dachowego należy oczyścić mechanicznie
i ewentualnie odtłuścić. Najbardziej
odpowiednie do tego jest zmycie detergentem amoniakalnym. Następnie
należy obrobić powierzchnię włókniną
ścierną i spłukać ją czystą wodą. Glony, mech i brud z podłoży mineralnych
usuwa się strumieniem wody pod
ciśnieniem. W przypadku istniejących
starych powłok z jednej strony musi

Przygotowanie
podłoża

podłoża metalowe

podłoża mineralne

Oczyszczenie

być zapewniona przyczepność do
podłoża (próba zadrapania, próba
nacięć w kratkę), a z drugiej – tolerancyjność dla wybranego materiału
powłokowego (sprawdzenie tolerancyjności, powierzchnia próbna). Rdzę
i ślady korozji należy w znacznym
stopniu usunąć. Powierzchnie, z których usunięto korozję ręcznie mogą
być zabezpieczone i trwale chronione
za pomocą specjalnego środka gruntującego Disbon 481 EP-Uniprimer,
również jako warstwa sczepna na
sztywne i niechłonne podłoża. We
wszystkich sprawach dotyczących
badania i oceny podłoży oraz wyboru
właściwego systemu powłokowego
Disboroof, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Wykonanie powłoki
Przygotowanie

Zagruntowanie

Warstwa pośrednia

Warstwa
nawierzchniowa

Dachówka betonowa

Glony, mchy, brud
i elementy niezwiązane
usunąć strumieniem
wody pod ciśnieniem

Disboroof 408
Dachfarbe
w rozcieńczeniu maks.
5% wodą, na wilgotne
podłoże, zużycie ok.
400 - 450 g/m2

Disboroof 408
Dachfarbe, zużycie ok.
350 - 450 ml/m2 (400450 g/m2)

Dachówka ceramiczna

Glony, mchy, brud
i elementy niezwiązane
usunąć strumieniem
wody pod ciśnieniem

Podkład Disbon
481 EP-Uniprimer
na suchym podłożu,
zużycie ok. 120 - 170
g/m2

Płyty włóknistocementowe

Glony, mchy, brud
i elementy niezwiązane
usunąć strumieniem
wody pod ciśnieniem

Disboroof 412
Dachfarbe
w rozcieńczeniu maks.
15% wodą, na wilgotne
podłoże, zużycie ok.
200 - 300 ml/m2

Rolkowe materiały
bitumiczne
i uszczelniające

Glony, mchy, brud
i elementy niezwiązane
usunąć strumieniem
wody pod ciśnieniem

Ewentualnie istniejące
pęcherze naciąć
na krzyż, wysuszyć
i nanieść farbę do
pokryć dachowych
Disboroof 412
Dachschicht

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
412 Dachschicht,
zużycie ok. 600 ml/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
412 Dachschicht,
zużycie ok. 900 ml/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
412 Dachschicht,
zużycie ok. 600 ml/m2

Nowe blachy dachowe
z ocynkowanej blachy
stalowej, blachy
cynkowej, miedzi,
aluminium

Oczyścić
mechanicznie
przez zamiecenie,
podłoże musi być
wolne od substancji
separujących

Zmyć detergentem
amoniakalnym przy
użyciu włókniny
ściernej, gruntownie
spłukać

Na suchym podłożu
podkład Disbon 481
EP-Uniprimer, zużycie
ok. 120 - 170 g/m2

Farba do pokryć
dachowych
Disboroof 915 Dach
Anstrich,
zużycie ok. 115 - 135
ml/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
915 DachAnstrich,
zużycie ok. 115 - 135
ml/m2

Stare blachy dachowe
z ocynkowanej blachy
stalowej, blachy
cynkowej, miedzi,
aluminium

Oczyścić
mechanicznie
przez zamiecenie,
podłoże musi być
wolne od substancji
separujących,
usunąć białą rdzę,
miejsca zardzewiałe
gruntownie odrdzewić
mechanicznie

Pozostałości oleiste
zmyć detergentem
amoniakalnym przy
użyciu włókniny
ściernej, gruntownie
spłukać

Na suchym podłożu
podkład Disbon 481
EP-Uniprimer, zużycie
ok. 120 - 170 g/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
915 DachAnstrich,
zużycie ok. 115 - 135
ml/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
915 DachAnstrich,
zużycie ok. 115 - 135
ml/m2

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
408 Dachfarbe,
zużycie ok. 350 - 450
ml/m2 (400-450 g/m2)

Farba do pokryć
dachowych Disboroof
408 Dachfarbe,
zużycie ok. 350 - 450
ml/m2 (400-450 g/m2)
Farba do pokryć
dachowych Disboroof
412 Dachschicht
zużycie ok. 200 - 300
ml/m2

PROGRAM SZKOLEŃ

O technikach dekoracyjnych opowiada Michał Żagiel, ekspert Centrum Szkoleniowego w Kleszczowie

KROK PO KROKU, CZYLI TECHNIKI
DEKORACYJNE OCZAMI EKSPERTA
Jako uczestnicy szkolenia będą mogli Państwo nie tylko zobaczyć finalny efekt tego, jak
wyglądają poszczególne techniki kreatywne do wnętrz i elewacji Caparol, ale i będą mieli
Państwo okazję wykonać niektóre z nich osobiście przy asyście i instruktażu naszych
wykwalifikowanych specjalistów. Chcąc zachęcić Państwa do skorzystania z naszych
szkoleń chcielibyśmy przedstawić dwie wybrane techniki kreatywne, które aktualnie
cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

„Imitacja rdzy” –
Kreatywna technika do wnętrz
Technika dekoracyjna, jaką jest „Imitacja rdzy” pozwala nam wprowadzić
do wnętrza odrobinę nowoczesnego
designu. Może to być ciekawy i surowy akcent, który sprawi, że wnętrza
staną się jeszcze bardziej wyjątkowe
i tajemnicze.
Krok 1 – Gruntowanie
Podłoża chłonne, przed przystąpieniem do dalszych prac należy
zagruntować. Do tego celu należy
użyć środka gruntującego o nazwie
Capasol Konzentrat LF, który powinniśmy rozcieńczyć w stosunku 1:3. Na
powierzchnię ściany nanosimy grunt,
który najlepiej rozprowadzić za pomocą ławkowca. Gruntowanie pomaga
nam podczas nanoszenia kolejnych
warstw, gdyż zwiększa przyczepność,
wzmacnia podłoże i wyrównuje chłonność.
Krok 2 – Podkład
Wałkiem nanosimy matową farbę
o nazwie Capatrend Schwarz, która

jest fabrycznie zabarwiona na kolor
głębokiej czerni. W wypadku tego
produktu do osiągnięcia zamierzonego efektu często wystarczy 1 warstwa produktu! Farba ta cechuje
się bardzo dobrymi właściwościami
kryjącymi. Może być również stosowana jako warstwa wierzchnia do
malowania ścian i sufitów wewnątrz
budynków. Opcjonalnie możemy
użyć farby Amphibolin E.L.F. Kolor
(3D-Granit 5).
Krok 3 – Warstwa dekoracyjna
Do tego etapu potrzebujemy produkt o nazwie Metallocryl Interior,
który należy zabarwić w trzech kolorach (3D-Venato 10, 3D-Amber
95, 3D-Papaya 35). Dodatkowo do
wcześniej wspomnianego produktu
należy dodać Disbon 947 – Slide
Stop Medium tzw. „kulki szklane”
ok. 5% wagowo do każdego z użytych kolorów. Następnie przy użyciu
pędzla przygotowane wcześniej materiały nanosimy na ścianę mieszając kolory między sobą. Dzięki temu,
to my decydujemy, którego koloru

na ścianie będzie więcej. W zależności od żądanego efektu końcowego
ruchy pędzla wykonujemy metodą
krzyżową lub pionową. Czynność
tę wykonujemy tak, aby uzyskiwany
efekt łączył się na całej powierzchni
jednolicie.
Materiały i zużycie:
Capasol Konzentrat LF ca. 50200 ml/m2; w zależności od rodzaju podłoża i stopnia rozcieńczenia. op. 2.5 l i 10 l
Capatrend „Schwarz” ca. 140 ml/
m2; na 1 warstwę, op. 12.5 l
Metallocryl Interior ca. 100 ml/m2;
na 1 warstwę, op. 2.5 l, 5 l, 10 l
Disbon 947 – Slide Stop Medium
ok. 5% wagowo; do materiału Metallocryl Interior, op. 3 kg
Narzędzia:
Pędzel ławkowiec, wałek malarski, pędzel miękki do efektu dekoracyjnego
Podłoże:
Podłoże musi być nośne, suche,
czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszających przyczepność.

29

30

TECHNIK FORUM

Imitacja rdzy – krok 1

Imitacja rdzy – krok 2

Imitacja rdzy – krok 3

Capatect „Brilliant” –
Krok 2
Kreatywna technika na elewację Po wyschnięciu tynku nanieść pierwNa obecnie projektowanych budyn- szą warstwę farby ThermoSan NQG.
kach coraz częściej pożądane są
ciemne i bardzo intensywne kolory. Krok 3
Przy zastosowaniu techniki Capatect Po wyschnięciu pierwszej, nanieść
„Brillant” można dodatkowo zaakcen- 2 warstwę farby ThermoSan NQG.
tować powierzchnię wykorzystując Bezpośrednio po naniesieniu 2 warefekt brokatu. Zależnie od pory dnia, stwy metodą natrysku przy użyciu
nasłonecznienia czy też kąta obser- pistoletu ze zbiornikiem górnym nawacji uzyskany efekt jest zawsze fa- nieść/natrysnąć produkt Capatectscynujący: delikatny lub intensywny. -Kreativeffekt „Brillant”. Aby uzyskać
równomierny efekt, materiał natryKrok 1
skiwać przemieszczając pistolet do
Na warstwie zbrojonej (w razie po- natrysku z taką samą (stałą) prędtrzeby zagruntowanej środkiem Put- kością oraz zachowując równą/stałą
zgrund 610) wykonać tynk CarboPor odległość od fasady.
lub Amphisilan Fassadenputz w od- Materiał i zużycie:
powiednim kolorze i fakturze (zależnie Putzgrund 610; ok. 250 g/m2, op.
od systemu).
16 kg i 25 kg

CarboPor Reibputz; ok. 1,8-4,1
kg/m2; zależnie od uziarnienia. op.
25 kg
ThermoSan NQG ca. 150-200 ml/
m2; na 1 warstwę. op. 7,5 l i 12,5 l
Capatect-Kreativeffekt „Brillant” ca.
100-200 g/m2, op. 25 kg
Narzędzia:
Pistolet do natrysku ze zbiornikiem
górnym
Kompresor, min. 600 l/min
Podłoże:
Dla kolorystyki ze współczynnikiem
HBW: > 20: system ociepleń Capatect
KD System 600 z masą do wykonywania zbrojenia Capatect ZF 699
i tynkiem Amphisilan Fassadenputz
dla kolorystyki ze współczynnikiem
HBW < 20 system Carbon.

Capatect „Brilliant” – krok 1

Capatect „Brilliant” – krok 3

Capatect „Brilliant” – krok 2

Poznaj pełną ofertę szkoleń dla wykonawców Caparol na www.caparol.pl (sekcja „Szkolenia”)
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NASZE REALIZACJE ŚWIADCZĄ O NAS
Niezawodność oraz wysoka funkcjonalność produktów Caparol sprawiają, że są one wybierane podczas realizacji setek prestiżowych inwestycji każdego roku. Materiały Caparol są
wykorzystywane do budowy obiektów sportowych, osiedli mieszkalnych, szpitali czy hoteli.
Prezentujemy Państwu najnowsze realizacje, w których wykorzystano produkty marki Caparol.

WNĘTRZA / ZABYTEK
Pałac w Jakubowicach, województwo dolnośląskie
Doradca techniczno-handlowy: Waldemar Dzido
Wykorzystane produkty: farba CapaSilan i IndekoPlus
STUDIO ARCHITEKTONICZNE TARNAWSCY-FRĄCKIEWICZ S.C

OBIEKTY REFERENCYJNE

SYSTEMY ELEWACYJNE
Pałac w Jakubowicach, województwo dolnośląskie
Doradca techniczno-handlowy: Waldemar Dzido
Wykorzystane materiały: SYLITOL NQG i systemowy podkład gruntujący NQG SYLITOL
STUDIO ARCHITEKTONICZNE TARNAWSCY-FRĄCKIEWICZ s.c.

SYSTEMY ELEWACYJNE
Blok wielorodzinny (Rezydencja Daglezja) w Toruniu,
województwo kujawsko-pomorskie
Doradca techniczno-handlowy: Marcin Nawrocki
Podczas realizacji zastosowano system ociepleń Capatect Mineral
Elewacja została wykończona farbą Muresko Premium
Wykonawca: DOMPOL Toruń
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SYSTEMY ELEWACYJNE / SYSTEMY GARAŻOWE
Centrum Kongresowe Kraków, województwo małopolskie
Doradca techniczno-handlowy: Wojciech Rosa
Wykorzystane produkty: CT 190 szary, tynk akustyczny system ociepleń z tynkiem
silikonowym AMP K15
Wykonawca: Kosz-Bud, Józef Koszyk, Helena Koszyk

SYSTEMY ELEWACYJNE
Osiedle w Gliwicach, ul. Wita Stwosza 8-12,14-16, województwo śląskie
Doradca techniczno-handlowy: Arkadiusz Woźny
Wykorzystane produkty: system ociepleń Capatect Mineral z zastosowaniem farby Muresko Premium, system balkonowy Disbon, Disbon 404, Disbothan 446
Wykonawca: Mr Construction Gliwice

OBIEKTY REFERENCYJNE

SYSTEMY ELEWACYJNE / WNĘTRZA
Osiedle Grafitowe w Zabrzu, województwo śląskie
Doradca techniczno-handlowy: Arkadiusz Woźny
Wykorzystane produkty: system ociepleń KD 600 z zastosowaniem tynku Amphisilan,
wnętrza farby Caparol
Projekt: Simple Architecture Katowice
Wykonawca: DMT Progress Katowice

SYSTEMY ELEWACYJNE
Obiekt mieszkalny INVEST KOMFORT, Gdańsk, Jaśkowa Dolina 29,
województwo pomorskie
Doradca techniczno-handlowy: Jacek Jarzembek
Wykorzystane produkty: Farba Thermosan NQG i CarboPor K10, CT Mineral
Wykonawca: F.B. LAMAR, Marek Latowski
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SYSTEMY ELEWACYJNE
Urząd miasta w Toruniu, województwo kujawsko-pomorskie
Doradca techniczno-handlowy: Marcin Nawrocki
Wykorzystane produkty: system ociepleń Capatect Mineral. Elewacja została wykończona
farbą Muresko Premium.
Wykonawca: DOMPOL Toruń

SYSTEMY ELEWACYJNE / ZABYTEK
Spiż, pałac Miłków, ul. Wiejska 218, Miłków k/Karpacza
Doradca techniczno-handlowy: Sławomir Stelmach
Doradca Handlowy ds. Farb i Lakierów
Remont elewacji, zastosowane produkty: Caparol PutzGrund, Capalith Fassadenspachtel P, CapaSol LF Konzentrat, Muresko Premium, ArmaReno 700, TopLasur NQG
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Tadeusz Peluch, Stanisław Wojtas,
Opole

OBIEKTY REFERENCYJNE

SYSTEMY ELEWACYJNE / ZABYTEK
Kamienica, ul. Wyszyńskiego 69, Wrocław, województwo dolnośląskie
Doradca techniczno-handlowy: Ireneusz Karposiuk
Wykorzystane produkty: Sylitol Koncentrat 111, tynk wapienno-cementowy Caparol
Universal, Sylitol Finish, Tynki WTA
Wykonawca: GozdBud Konstrukcje, Wrocław

SYSTEMY ELEWACYJNE
Osiedle mieszkalne Triasowe Wzgórze, ul. Triasowa, Kielce, województwo
świętokrzyskie
Doradca techniczno-handlowy: Dariusz Ostrowski
Wykorzystane produkty: płytka okładzinowa Meldorfer, system BSO na tynku Amphisilan
Wykonawca: Eko-Invest Kielce
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38

TECHNIK FORUM

SYSTEMY ELEWACYJNE / WNĘTRZA
Dworzec w Grodzisku Mazowieckim, województwo mazowieckie
Doradca Handlowy ds. Farb i Lakierów: Maciej Jagodziński
Wykorzystane materiały: Amphisil, CapaColor
Wykonawca: CIAŁBUD Wiesław Ciałkowski, Radzymin

SYSTEMY ELEWACYJNE/OBIEKT MIESZKALNY
Kamienica mieszkalna, Krotoszyn, województwo wielkopolskie
Doradca techniczno-handlowy: Arkadiusz Gemzicki
Wykorzystane produkty: Capalith Fassadenspachtel P, Muresko Premium
Wykonawca: Daf Mal, Dariusz Fabianowski
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Doradcy Techniczno-Handlowi:
WOJEWÓDZTWO

TELEFON

E-MAIL

WOJEWÓDZTWO

REGION ZACHÓD

TELEFON

E-MAIL

REGION PÓŁNOC

1

LUBUSKIE

728 882 926

zielonagora@caparol.pl

15

POMORSKIE

668 927 221

gdansk01@caparol.pl

2

WIELKOPOLSKIE (KONIN)

604 278 546

konin@caparol.pl

16

KUJAWSKO-POMORSKIE

602 609 711

bydgoszcz@caparol.pl

3

DOLNOŚLĄSKIE (WROCŁAW)

602 249 564

wroclaw@caparol.pl

17

WIELKOPOLSKIE (POZNAŃ)

602 220 869

poznan@caparol.pl

4

OPOLSKIE/DOLNOŚLĄSKIE

608 355 343

wroclaw01@caparol.pl

18

ZACHODNIO-POMORSKIE

606 928 570

szczecin@caparol.pl

5

ŚLĄSKIE PÓŁNOCNE

602 250 974

slask@caparol.pl

6

ŚLĄSKIE POŁUDNIOWE

602 250 924

katowice@caparol.pl

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD
7

MAŁOPOLSKIE

606 928 593

krakow@caparol.pl

8

PODKARPACKIE

602 249 814

rzeszow@caparol.pl

9

LUBELSKIE

602 121 403

lublin@caparol.pl

10

ŚWIĘTOKRZYSKIE

606 423 912

kielce@caparol.pl

11

ŁÓDZKIE

606 928 569

lodz@caparol.pl

604 278 460

warszawa@caparol.pl

604 194 378

warszawa01@caparol.pl

606 721 216

warszawa02@caparol.pl

REGION ZACHÓD

606 446 717

606 721 218

mazowsze@caparol.pl

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD

606 462 942

Doradcy ds. Farb:

REGION CENTRUM
12

MAZOWIECKIE

TELEFON

13

PODLASKIE

604 521 752

bialystok@caparol.pl

REGION CENTRUM

604 954 139

14

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

602 781 788

olsztyn@caparol.pl

REGION PÓŁNOC

606 454 077

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
INFOLINIA: 22/544 20 44
tel. 22/544 20 40, fax: 22/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl
www.caparol.pl

