Устойчив на градушка
Въглеродна топлоизолационна система – удароустойчиви фасади

Защита
от
градушка

Допълнителна информация за топлоизолацията www.caparol.bg

Въглеродната система осигуряват защита срещу
градушка и механични натоварвания.

Лабораторен тест за устойчивост на градушка

Въглеродната система също се справят с ударите
от чук.

Непобедими фасади - Въглеродна топлоизолационна система за фасади
Защитете дома си от ударите на градушката с карбонова топлоизолационна система на Caparol. Карбоновите влакна в
топлоизолационната система Carbon осигуряват непобедима защита срещу градушка или механични удари, дори когато се прилагат на тънък слой (4 mm). Устойчивостта на скъсване на въглеродните влакна е 20 пъти по-висока, отколкото
в случая с титан, метал, чиито свойства на здравина и твърдост са добре известни. Поради високата си механична якост,
топлоизолационната система Carbon задава стандарта в своя клас!

Система Carbon: дълготрайност и устойчивост на екстремни натоварвания
В допълнение към високата устойчивост на механични натоварвания, използвайки изолационни плочи Dalmatina,
въглеродните системи осигуряват 15% по-висока топлоизолация от обикновения полистирол. Благодарение на технологията,
използвана в мазилките и фасадни бои от гамата Carbon, тя предлага неограничени възможности за избор на нюанси, дори и
тъмните. Отличава се с висока стабилност на цвета и устойчивост на UV лъчи.

С продуктите от гамата Carbon, ще се радвате на здрава фасада поколения напред!
• Устойчив градушка - най-високият клас на устойчивост на градушка HW5;
• Устойчив на други екстремни механични изисквания;
• Патентована армировка от въглеродни влакна
CarbonSpachtel;
• Листите от експандиран полистирол Dalmatina
предлагат топлоизолационни показатели с 15%
по-високи от обикновените полистиролни листове;
• NQG бои за чисти и красиви фасади за дълго време;
• Богата цветова палитра за фасада, дори и за тъмни
цветове /черен/;
• Топ Качество: Произведено в Германия

Фасадна система Carbon

ново поколение иновативни продукти, които поставят абсолютно нови стандарти по отношение
на външния вид на фасадата, устойчивостта на факторите на околната среда и нейния живот.

Допълнителна информация ще намерите на www.caparol.bg

