
Edice Karbon
Mechanicky odolná fasáda nové generace



Sokl je část fasády přiléhající k terénu nebo chodníku. Je známo, že nejen 
sokl, ale i okolí vstupů jsou oblasti  mimořádně náchylné k poškození. 
Armovací hmota CarboNit nabízí naprosto bezpečné řešení: fasádní systém 
s CarboNitem garantuje rázovou odolnost 50 Joulů, což je desetkrát víc, 
než dokáží standardní  zateplovací systémy ETICS.

Edice Karbon
Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend
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Firma Caparol uvádí na trh inovační řadu produktů pro fasádní systémy, 
které splňují výrazně vyšší parametry oproti běžnému standardu: 
■ estetický vzhled
■ mechanická odolnost
■ životnost fasády

Jak naznačuje název, Edice Karbon 
představuje výrobky, jejichž společným 
principem je použití karbonových vláken. 
Právě karbonová vlákna přinášejí výrob-
kům nové vynikající užitné vlastnosti.

CarboNit

CarbonSpachtel

CarboPor

CarboSol

Jistota v oblasti soklu

 Vysoká mechanická odolnost

Povrchová úprava: estetika i užitek

Silná jako Slunce

Použitím výztužné stěrky CarbonSpachtel vznikne mimořádně mechanicky 
odolná a elastická fasáda, která odolává výborně i extrémním termickým vlivům. 
Je odolná proti vzniku trhlin. Tato stěrka zaručuje dlouhodobou životnost 
zateplovacího systému jako celku.

Dekorační omítka CarboPor zajistí svěží vzhled zateplené fasády po mnoho let. 
Je nejen silně vodoodpudivá, ale dokáže se i velmi rychle zbavit jakékoli vlhkosti. 
Omítka CarboPor je velmi odolná proti vzniku trhlin.

Fasádní barva CarboSol zachovává po dlouhou dobu svěží barevný tón. 
Tzv. perlový efekt přispívá k tomu, že fasáda s CarboSolem zůstává čistá 
a brilantně barevná.
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Armovací hmota

Dokonalá ochrana v oblasti sokluDokonalá ochrana v oblasti soklu

Technické údaje:
OBLAST POUŽITÍ: sokl a okolí vstupů

VÝHODA: maximální bezpečnost vůči 
mechanickému poškození a trhlinám

V oblasti podezdívky a vstupního prostoru jsou fasády 
vystaveny mimořádnému namáhání. Nikde jinde se 
neprojevují stopy opotřebení rychleji.
Armovací tmel CarboNit je dvousložkový materiál, který 
se skládá ze složek CarboNit a CarboNit Powder.
Tento systém byl vyvinut pro nejefektivnější použití 
v oblasti mechanicky zvlášť vysoce namáhaných částí 
fasád a pro oblast v dosahu stříkající vody.

■ OCHRANNÁ VRSTVA PRO SOKL  neuvěřitelně trvanlivá díky karbonovým (uhlíkovým) vláknům 

■ SNÁŠÍ MAXIMÁLNÍ NAMÁHÁNÍ!  rázová odolnost 50 Joulů

■ ODOLNÁ PROTI VODĚ  optimalizovaná na použití v dosahu odstřikující vody

■ ODOLNÁ PROTI VZNIKU TRHLIN  

Se svou odolností proti nárazům a úderům 50 Joulů 
je takto chráněná fasáda bezpečná téměř proti všem 
projevům vandalismu. 
Velmi vysoká rázová odolnost byla dosažena použitím 
extrémně zvýšeného podílu karbonových vláken a také 
použitím vláken o různých délkách. Při tak extrémním 
namáhání má vliv i vzájemná vazba karbonových vláken. 
Díky nanokrystalickému tuhnutí dochází k maximální 
soudržnosti armovacího tmelu s karbonovými vlákny.

CarboNit – správné řešení pro vysoce namáhané části fasád a podezdívky.

Dvousložková hmota s obsahem karbonových vláken zajišťuje vysokou 
mechanickou odolnost oblasti soklu. Nanáší se v tlouštce 8 mm. 
Skládá se ze dvou složek: Capatect CarboNit a CarboNit Powder.
Díky vysoké vodoodpudivosti lze materiál CarboNit používat zvláště v oblastech 
v dosahu stříkající vody.
Materiál CarboNit přináší praktické řešení – a to v cenově atraktivním rámci. 
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Armovací hmota

Mechanicky odolná výztužná vrstvaKarbonová technologie zajišťuje rázovou odolnost 15 joulů!
Extrémní odolnost proti termickému a mechanickému namáhání

Technické údaje
OBLAST POUŽITÍ: armovací vrstva
tepelně izolačních systémů na bázi polystyrenu

VÝHODA: mimořádná odolnost a dlouhá životnost 

Ochranná karbonová vrstva od firmy CAPAROL

Armovací vrstva musí chránit tepelnou izolaci po 
desetiletí proti zbloudilým míčům, opřeným jízdním 
kolům a především proti výkyvům počasí. Obvykle se 
za tímto účelem používají armovací vrstvy o tloušťce 
pouze 3 mm – podle intenzity namáhání. Použití tmelu 
CarbonSpachtel zaručuje trvalou rázovou odolnost 
přesahující 15 J, a tím zajistí mimořádnou odolnost 
fasády proti mechanickému poškození.

■ TRVALÁ ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM A ÚDERŮM  15 joulů! 

■ ARMOVÁNÍ KARBONOVÝM MATERIÁLEM  trvalá ochrana

■ BEZPEČNOST  odolnost vůči hydrotermickému namáhání

■ VÝBORNÁ ZPRACOVATELNOST

Hlavním účelem je zvýšená odolnost proti 
termomechanickému namáhání, způsobenému 
teplotními rozdíly ve fasádě.

Vlivem elasticity a extrémní pevnosti v tahu umožňuje 
armovací hmota CarbonSpachtel postupné snižování 
napětí v tahu. Uhlíková vlákna zajišťují ještě i po 
dlouhých létech trvalou ochranu, když armovací malta 
vlivem stárnutí začne ztrácet na elasticitě.
Karbonový tmel Caparol CarbonSpachtel je první 
armovací vrstva, speciálně vyvinutá pro zvýšené 
požadavky na namáhání zateplovacích systémů ETICS.

Uhlík (karbon) se plným právem považuje za „zázračný materiál“ ve všech oblastech, 
kde se blížíme hranicím možností. Používá se v oblasti Formule 1, jachtařského 
závodního sportu, cyklistického závodního sportu, ale i v robotice, protože i v minimálních 
tloušťkách vrstev má maximální pevnost – tím se nabízí i možnost použití uhlíkových 
vláken pro fasády! 
Největším zdrojem ohrožení pro fasády je mechanické namáhání, přičemž stejně velké 
riziko představuje namáhání termické. Zvýšená tloušťka izolačních materiálů klade stále 
vyšší požadavky na vhodnost použitých materiálů.
Nepřekonané materiálové vlastnosti činí uhlík složkou pro vysoce kvalitní armovací hmotu 
s dlouhodobou životností.

Kombinace pružnosti a vysoké pevnosti karbonových vláken způsobuje 
jedinečnost tmelu CarbonSpachtel.
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Omítka

Povrchová úprava – estetika a užitek
 

Odolné a difuzní řešení! 
Dlouhá životnost za plné svěžesti barvy! 
Rozhodnutí, které přinese radost po dlouhá léta!

Technické údaje:
OBLAST POUŽITÍ: jako krycí omítka na veškeré
druhy fasád

VÝHODA: čisté, krásné a trvanlivé povrchové vrstvy 

UHLÍKOVÁ (KARBONOVÁ) VLÁKNA: 
PŮSOBIVÝ ÚČINEK

Díky obsahu uhlíkových vláken nemůže omítku 
CarboPor poškodit působení povětrnostních vlivů 
a extrémních výkyvů teplot. 
U omítky se zhruba po 10–15 letech odděluje zrno 
od plev. U silnějších vrstev izolačních materiálů a tím 
zvýšených termomechanických namáhání omítkové 
vrstvy se toto období často dále zkracuje.

■ SUCHÉ POVRCHY  v důsledku hydrofobních vlastností a extrémní difuzní schopnosti 

■ UHLÍKOVÁ TECHNOLOGIE  zajišťuje bezpečnost při hydrotermickém namáhání

■ TRVALÁ OCHRANA  uchovává optický vzhled Vašeho domu

■ DLOUHODOBÁ ESTETIKA 

Jestliže se už objevují první jemné trhlinky, další 
proces stárnutí fasády bude pokračovat stále rychleji 
v důsledku zvětšování styčné plochy. Nejen na fasádě 
se budou objevovat poškozená místa, ale i barvy budou 
působit matným a otupeným dojmem z důvodu drsnosti 
povrchu.

Uhlíková vlákna v omítce CarboPor prodlužují 
rozhodujícím způsobem životnost fasády, působí 
preventivně proti tvorbě trhlin a zachovávají tak svěží 
působení barev.

Omítka CarboPor je k dostání v zrnitosti 10, 15, 20 a 30 mm.
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Fasádní barva

Silná jako SlunceCarboSol je název pro novou generaci fasádních barev
V důsledku použití karbonových vláken barva CarboSol chrání trvale fasádu proti povětrnostním vlivům
CarboSol zajišťuje celistvost povrchu ještě po dlouhých létech!

Technické údaje:
OBLAST POUŽITÍ: veškeré fasády

VÝHODA: neporušený povrch ještě po dlouhých 
létech

NOVÁ ÉRA FASÁDNÍCH BAREV
ZESÍLENÍ KARBONOVÝMI VLÁKNY – SÍLA PRO 
FASÁDU

CarboSol má vynikající schopnost překrýt jemné 
trhlinky v omítce.

■ VYZTUŽENÁ UHLÍKOVÝMI VLÁKNY  

■  OPTIMÁLNÍ PO STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ STRÁNCE   vysoký stupeň ochrany proti dešti,

     vysoká propustnost pro vodní páry

■ KONZERVOVANÁ OCHRANNÝM FILMEM  ochrana proti řasám a napadení houbami (plísněmi)

■ BEZPEČNOST  vynikající schopnost překrýt jemné trhliny v omítce

CarboSol je maximálně vhodná barva na veškeré 
minerální omítky i omítky s obsahem syntetických 
pryskyřic, natřené i nenatřené, na staré silikátové barvy, 
matné disperzní barvy a neporušené zateplovací systémy.

Tato nová generace fasádních barev se navíc vyznačuje 
optimálními stavebně fyzikálními vlastnostmi jako vysokým 
stupněm ochrany proti dešti a vysokou propustností 
pro vodní páry. Zvláště za silných výkyvů teploty vytváří 
zesílení uhlíkovými vlákny maximální stabilitu. Fa

sá
dn

í b
ar

va



Český Caparol s. r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Tel.: (+420) 387 203 402, 602 347 857
Fax: (+420) 387 203 422
E-mail: cbudejovice@caparol.cz

Jinonická 80, 158 00 Praha 5
Tel.: (+420) 257 290 288, 602 347 563
Fax: (+420) 257 223 941
E-mail: praha@caparol.cz

Dornych 47, 617 00 Brno
Tel.: (+420) 546 213 964
Fax: (+420) 545 213 955

Caparol Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, 812 05 Bratislava
Tel.: (+421) 248 206 112
Fax: (+420) 248 206 113
E-mail: info@caparol.sk

www.caparol.cz
www.caparol.sk

Váš partner:


