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CAPAROL NQG - най-доброто за
Фасадата
Допълнителни теми
Дизайн & Цветове - неразделно свързани
Продуктови демонстрации

Устойчивост, покривност и разнообразие от
цветове с фасадните бои Caparol
Финишните покрития служат
не само за постигане на
впечатляваща визия, те трябва
да осигурят и дълготрайна
защита, от неблагоприятните
атмосферни условия и околната
среда, за Вашата фасада.
В този смисъл, най-съществените характеристики на качественото екстериорно покритие
са: строително-физичните му
свойства, високата устойчивост

на замърсяване, както и
способността на материала
да запази цвета и блясъка на
една сграда възможно найдълго.
Разбира се, и самото цветово
оформление е сложна задача,
която изисква изключителен
професионализъм и усещане
за стил.
Колко дълго сградата ще
запази плътността на избрания

от Вас цвят, без да избледнява
или да потъмнява в резултат на
замърсяване?
С
NQG
продуктите
си
гарантирате плътен и свеж
цвят за минимум 10 години.
Нано-кварцовата
решетка
(NQG) е интелигентно решение,
с което постигате ненадминати
резултати, по отношение на
чистота, защита от атмосферни
влияния и устойчивост на
цвета.

Какво представлява нанокварцовата решетка?
Неорганичните
кварцови
частици
се
свързват
с
органичното
свързващо
вещество
и
образуват
триизмерна решетка. Чрез
тази технология се постига
максимална еластичност на
покритието
и
равномерно
разпределение на кварцовите
частици по обема, което не
позволява мръсотията да се
захване за основата.
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На
база
дългогодишни
изследвания върху различни
повърхности, в градовете с
най-голямо замърсяване в
света, NQG покритието се е
доказало като най-добрато.
Както от скъпите покрития,
така и от конвенционалните
фасадни покрития.
Фасадни мазилки и бои със
специален филтър, съдържащи
биоциди, са доказано решение
срещу микробната зараза.
Тези продукти запазват цвета
като едновременно с това
не позволяват развитие на
микроорганизми.

Под действието на слънчевата
енергия и нано частиците
в състава на покритието,
органичните вещества, попаднали върху повърхността, се
разграждат и фасадите се
самопочистват - всичко което се
залепи по покритието се отмива
при дъжд или когато задуха
силен вятър.
Микроорганизмите не се закрепят стабилно по повърхността,
което предотвратява образуването на сиви и зелени воали, които
създават неестетичен вид на
сградата.

Снимка 1: Равномерно разпределение на влагата по
повърхността

Капчицата вода се запазва
цяла във формата на сфера,
като бързо се стича по
повърхността, без да попива.
Това намалява наличието на
влага, което от една страна
не позволява да се образуват
гъбички и плесени, а от друга,
позволява
на
активните
замърсители във въздуха

Гамата продукти с NQG се
характеризират с положителните свойства на силикатните
и силиконовите продукти висока
паропропускливост
и изключително ниска водопоглъщаемост.
Капилярно-хидроактивното
изсъхване на NQG покритието
работи по следния начин:
влагата
се
разпределя
равномерно по повърхността
на много тънък слой, което
позволява
много
бързо
изпарение. В същото време
водните
пари
преминават
много лесно през покритието.

Снимка 2: Влагата от вътрешността на стената се
придвижва и се изпарява

да не полепнат по влажната
основа.
Нано-кварцовата решетъчна
технология предлага много
предимства.
• Висока еластичност
• Оптимални физични
свойства
• Всички NQG продукти се
тонират по картел Fassade A1

Продуктите с NQG печат
гарантират
устойчивост
и дълготрайна защита на
вашата фасада, възможно
най-дълго време.

Детайлна информация за NQG вижте на линка: https://bit.ly/2EeNH0P

Обект 1

Дизайнът се подчертава с правилните
цветове!
За да изпъкне красивият дизайн на помещението е важно да бъде комбиниран с правилните цветове
и декоративни техники.
Caparol разполага с екип от архитекти, дизайнери и колористи, които работят заедно, за да ви предложат
различни и уникални визии, с които помещението да се преобрази до неузнаваемост.
Създават се индивидуални визии както за интериор, така и за екстериор. В този брой ще Ви представим
няколко идеи за интериор, разработени за три различни обекта.
Собствениците на първият обект са привържаници на изчистените форми и пространства. Тъмните
цветове са използвани като акцент в помещенията, а основните цветове са в светлите гами. Интериорът
се допълва от френските прозорци и прекрасната гледка.
Обитателите на втората къща са вдъхновени от цветовите колекции Caparol Trend, избирайки
комбинация не само от цветове, но и от различни декоративни мазилки. Като за всяко едно от
помещенията е избрана розово-лилавата гама, съчетана с бежови нюанси. Резултатът е изключително
цветен и уютен дом.
Третият обект е стара еднофамилна къща с високи тавани и много естествена светлина, което е било
предпоставка за използване
на по-наситени цветове. С
тъмните нюанси се отличават
и съществуващите дървени
елементи в помещенията, които
създават уют и топлина.
Ще се радваме да
Ви подкрепим с нашите
професионални цветни съвети
относно
Вашите
проекти.
За контакти с търговските
представители
на
Caparol
http://bit.ly/2Tun5yr
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Обект 2

Обект 3

Съвместни демонстрации
Caparol& Masterhaus
В рамките на четири поредни
дни специалистите на Caparol
бяха гости на хипермаркети
Masterhaus
в градовете
Бургас, Айтос, Несебър и
Приморско.
Техническият
ни
екип
демонстрира опит, знания,
както и тънкости в изработката
на декоративните техники
Caparol.

На специални демонстрационни
пана
всички
присъстващите
имаха
възможност да се докоснат
до различните декоративни
мазилки и бои и да изпробват
сами как се нанасят.
Пълната гама декоративни
техники може да разгледате
https://bit.ly/31j0bxs

Харесайте страницата ни във Facebook и ни
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до
•

Новини

•

Вдъхновяващи визии

•

Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.
ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 887 803 298

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

