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Fasaden är husets ansikte. Caparols breda sortiment av ytputser i olika kornstor-
lekar och kulörer ger möjlighet att tillgodose de flesta önskemål för en vacker 
fasadutformning. Samtliga ytputser kan erbjudas i Caparols standardkulörer samt 
i Caparols A1 kulörkarta och i NCS färgskala. Med vårt brytsystem Color Express 
har vi över 300.000 färgtoner tillgängliga. Bilderna på nästa sida visar handsku-
rade ytor. Ytputserna K10-K30 kan appliceras både handskurade och sprutade 
som stänkputs. Observera att avvikelser mot bilderna kan förekomma beroende 
på hantverkaren som utför arbetet.

 
PUTSSTRUKTURER 
CAPATECT YTPUTSER

AMPHISILAN FASADPUTS
AmphiSilan Fasadputs finns i K10, K15, K20, K30, K40 och K60. 
Det är en siloxanförstärkt produkt med mycket god vattenavvi-
sande förmåga i kombination med stor diffusionsöppenhet. 

AmphiSilan ytputs ingår dessutom i Caparol Clean Concept. Det 
innebär att den färdiga ytan hålls ren med hjälp av modern tek-
nologi och fotokatalytisk rening. Fotokatalys bryter med hjälp 
av det naturliga UV-ljuset ned organisk smuts så att det lätt kan 
transporteras bort av vind och vatten. Den modernt utvecklade 
putsen skapar optimala förhållanden för regn som faller på ytan 
att ta med sig föroreningar och partiklar när det rinner av. 

Resultatet är en ren fasad, Caparol Clean Concept helt enkelt.

SYLITOL FASADPUTS
Sylitol Fasadputs finns i kornstorlek K15, K20 och K30. Det är en 
silikatputs vilket innebär att vi har möjligheter att erbjuda ett helt 
mineraliskt fasadsystem med silikatputs. 

Produkten har god kulörbeständighet och ger en vattenavvisan-
de alkalieresistent fasadyta med god diffusionsöppenhet.
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THERMOSAN FASADPUTS
Thermosan Fasadputs med lättballast baserat på hybridbinde-
medel finns i K15, K20 samt K30. Det är en silikonhartsbaserad 
ytputs med unika självrengörande egenskaper som låter fasaden 
se nyputsad ut länge. Thermosan är dessutom exceptionellt dif-
fusionsöppen samtidigt som den hindrar vatten att tränga in i 
fasaden. Det gör att fasaden håller sig torr från såväl utifrån som 
inifrån kommande fukt. 

Thermosan går att använda på de flesta typer av mineraliska ytor 
och används med fördel i Capatects olika fasadsystem. Ytputsen 
kännetecknas av goda arbetsegenskaper och ger ett snyggt och 
enhetligt utseende. 

Sylitol Fasadputs K15
AmphiSilan Fasadputs K15
Thermosan Fasadputs K15

AmphiSilan Fasadputs K10

Sylitol Fasadputs K20
AmphiSilan Fasadputs K20
Thermosan NQG Fasadputs K20

Sylitol Fasadputs K30
AmphiSilan Fasadputs K30
Thermosan Fasadputs K30
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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.


