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Capatect Solid är ett oisolerat system som används vid nybyggnation t ex 
på mineraliska skivor eller vid renovering av befintlig putsad yta eller mur-
verk. 

Systemet har i huvudsak två användningsområden. Antingen för applicering 
på de flesta typer av mineraliska skivor godkända som putsbärare (ventile-
rade system) samt vid nyproduktion eller renovering av murverk, lättbetong-
element eller tidigare putsade fasader, med eller utan isolering. Vid applice-
ring på skivor skall skivleverantörens monteringsanvisning följas.

OISOLERAT FASAD- 
SYSTEM 
VI KALLAR DET CAPATECT SOLID

PRODUKTER

Capatect Solid utförs som ett armerat putsskikt som appliceras i två steg som sedan grund-
behandlas och avslutas med målningsbehandling eller putsas med genomfärgad ytputs. 
Exakt utförande varierar beroende på underliggande konstruktion. Ett generellt krav är att 
underlaget är fritt från skador och har god bärighet, skadade fasader eller ytskikt kan kräva 
kompletterande reparationer. 

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. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
3. Armeringsväv 650/110
4. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
5. Putsgrund 610
6. AmphiSilan Fasadputs K10-K60
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Capatect Solid utförs som ett armerat 
putsskikt som appliceras i två steg som 
sedan grundbehandlas och avslutas 
med målningsbehandling eller putsas 
med genomfärgad ytputs. Exakt utfö-
rande varierar beroende på underlig-
gande konstruktion.

Ett generellt krav är att underlaget är 
fritt från skador och har god bärighet, 
skadade fasader eller ytskikt kan kräva 
kompletterande reparationer. 

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

Systemegenskaper/fördelar

Armerat putssystem

Diffusionsöppet

Vattenavvisande

Lättapplicerat

Kostnadseffektivt

Appliceringsområde

Renovering av befintliga putsytor 

Nyproduktion och renovering av ytskikt 
på mineraliska underlag (betong, pre-
fabricerade betongelement, tegel och 
kalksten)

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.


