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VENTILERAT SYSTEM
FRÅN CAPAROL
ETT TVÅSTEGSTÄTAT, TRADITIONELLT
VENTILERAT FASADSYSTEM
Capatect Vento E är ett tvåstegstätat traditionellt ventilerat fasadsystem för ett vackert och välmående hus. Ett armerat putssystem appliceras på en vävarmerad fasadskiva som monterats på en separat underkonstruktion av trä eller stål med min 20
mm distans från bakomliggande underlag. Eventuell fukt dräneras och ventileras ut på ett naturligt sätt i luftspalten bakom
Capaboard Fasadskiva, tack vare att luftspaltens in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

PRODUKTER
Ett armerat putssystem appliceras på en putsbärare som monterats på en separat bärkonstruktion med min 20 mm distans från vindskyddet.
Systemet är uppbyggt av:
1.
2.
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Befintlig väggkonstruktion
Vindskyddsskiva
VFL 70/25 Ventilerad fasadläkt
Capaboard Fasadskiva
Stålskruv Vento E
Putsbruk 133/ZF699
Armeringsväv 650/110
Putsbruk 133/ZF699
AmphiSilan Fasadputs K10-K60
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Vid ljusa kulörer behövs ingen Putsgrund mellan punkt 8 och
punkt 9. Kontakta din fasadsäljare för mer information om var
brytpunkten ligger i kulören. Angående produktval kan man
ersätta ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs.
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Systemegenskaper/fördelar

Appliceringsområde

Dränerat

Lätta stommar

Ventilerat

Tunga stommar

Tvåstegstätat
Flexibilitet i underkonstruktion, träläkt
eller ventilerad fasadläkt

Ytskiktsalternativ
Slätmålas med ThermoSan Fasadfärg

Stora fogfria ytor

Ytputsas med Amphisilan Fasadputs

Obrännbar enligt (A2-s1-d0)

Meldorfer dekortegel

Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Självrengörande egenskaper med
Amphisilan/ThermoSan

Capatect Vento E ger total täthet mot
inträngande vatten genom puts, skiva
och anslutningsdetaljer.
Täthet uppnås med noggrant utförda
tätningar kring anslutningar, ”Ingen
fasad är bättre än sina plåtdetaljer”,
samt tryckutjämning via en luftspalt som
skapas bakom Capaboard Fasadskiva.
Eventuell fukt transporteras bort från
väggen via konvektiv torkning genom
att luftspalten via sina in- och utlopp är i
förbindelse med utomhusluften.
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Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleriprodukter 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 rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.

För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se/fasadsystem
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