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Fasadsystemet Capatect Duo är både ventilerat och dränerat, systemet består bland annat av en putsbärande isolerskiva som 
är spårad på baksidan, en ventilerad sockelskena och dessutom en speciell folie för tätning mellan fönsterkarm och vindskivan 
som ser till att eventuellt inläckande vatten leds ut till spalten mellan putsbäraren och vindskivan där det dräneras eller ventile-
ras ut ur systemet.

Till Capatect Duo används isolering av högeffektiv Climate-kvalité (C80).

VENTILERAT OCH 
DRÄNERAT SYSTEM 
VI KALLAR DET CAPATECT DUO

PRODUKTER

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och 
klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs. Det som avgör är vilka 
egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar 
bäst för just ditt projekt.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. Vindskyddsskiva
3. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
4. Capatect träskruv/plugg
5. Duo C80 (Spårad cellplastskiva)
6. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
7. Armeringsväv 650/110
8. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
9. Putsgrund 610
10. AmphiSilan Fasadputs K10-K60
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Capatect Duo monteras precis på 
samma sätt som ett traditionellt isolerat 
fasadsystem och kan med fördel använ-
das både i samband med nybyggna-
tion, renovering samt vid sanering av 
fuktskadade fasader med den fördelen 
att man inte behöver komplettera med 
annan isolering.

Capatect Duo har genomgått Slag-
regnstest (SP 4367) och Brandtest (SP 
Fire 105) hos SP i Borås, dessutom har 
SP utfört fältmätningar på fastigheter ut-
förda med Capatect Duo för att bekräfta 
att ventilationsspalten fungerar genom 
att dokumentera luftrörelsen i spalten 
mellan putsbärare och vindskiva.

Systemet kan antingen slätmålas med 
ThermoSan Fasadfärg, Ytputsas med 
Amphisilan Fasadputs eller beklädas 
med Meldorfer (dekortegel).

Systemegenskaper/fördelar

Armerat putssystem

Tvåstegstätat

Dränerat

Ventilerat

Bra isoleringsvärde

Energisparande

Snabbt och enkelt montage

Väggtjocklek endast 80 mm inklusive 
isolering

Bra alternativ till ”enstegstätat”

Prisvärt ventilerat/dränerat system

Låg systemvikt

Diffusionsöppet

Vattenavvisande

Självrengörande egenskaper med 
Amphisilan

Godkänt enligt SP Slagregnstest 4367
SP Fire 105 samt luftflödesmätning

Appliceringsområde

Tunga stommar

Lätta stommar

Ytskiktsalternativ

Slätmålas med ThermoSan Fasadfärg

Ytputsas med Amphisilan Fasadputs

Dekortegel, Meldorfer
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För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se/fasadsystem

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar 
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-

produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade 
medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 
30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav 

från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige 
ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäck- 

ande distribution och komplett sortiment är vi idag den själv- 
klara partnern till både proffs och privatpersoner.


