KREATIVA YTOR
MER ÄN BARA PUTS
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Fasaden är byggnadens ansikte, den är en
viktig del av den miljö där vi lever och bor,
den påverkar oss i vår vardag.

CAPATECT

Intrycket av en fasad påverkas olika beroende på val av
färgsättning, material och struktur.
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FASADSYSTEM
Unika fasader kräver en unik design, och i det sammanhanget är
största möjliga frihet nödvändig. Caparol kan uppfylla alla sådana
krav. Det finns en mängd olika material att välja mellan: glas, keramik, puts, natursten och beklädnadstegel – enskilt eller i kombination, pigmenterat eller naturligt – samt många olika designtillbehör.
Förstklassig design förtjänar att kombineras med förstklassig teknik. Caparols fasadsystem garanterar optimal värmeisolering och
skydd mot väder och vind för alla tänkbara ytor.
Prata med oss om vilka möjligheter det finns att utforma fasader
på ett tilltalande och individuellt sätt. Caparols Color Design Studio
kan bidra med professionella design- och färgsättningsförslag för
fasader.
Läs mer om några av Caparols produkter och se förslag på utformning av olika fasader på de följande sidorna:
• Fasadfärg			
• Ytputs			
• Histolith			
• Meldorfer Beklädnadstegel
• Capapor Fasadprofiler		
• Lithodecor Systemvarianter
• Lithodecor Naturstensockel
• Edition Carbon / Darkside
• Capatect PhotoVision		
• Färgsättning			
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Utan färg skulle våra liv vara trista och tråkiga.
Detta gäller även för byggnader. Färg ger fasaden individualitet som skapar atmosfär och
bidrar till utemiljön, dessutom ger det byggnaden en identitet.

FASADFÄRG
I arkitekturen har ytbeläggning med olika typer
av färg inte bara en skyddande funktion, olika
kulörer ger dessutom byggnaden olika uttryck
och förändrar dess karaktär.
Väderbeständig, ånggenomsläpplig och väderskydd är alla definierade funktionskrav på en
fasadfärg. Produkter från Caparol uppfyller alla
dessa väsentliga krav; utöver dessa krav finns
andra önskvärda egenskaper såsom att produkterna är miljövänliga och att de bidrar till att hålla
fasaden ren under lång tid.
Caparols breda sortiment innehåller högkvalitativa färger av alla typer: Dispersion-, Silikonharts- och Silikatfärger samt produkter med
olika typer av specialfunktioner. Produkternas
användningsområden omfattar alla krav som
kan tänkas ställas på moderna fasadfärger.
De kreativa möjligheterna är nästan obegränsade.

Bryttekniken i ColorExpress
erbjuder mer än 3 miljoner
olika kulörer/nyanser

Metallocryl Exterior / CapaGold

Autentico Beton Optik
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Metallocryl Exterior / CapaGold. Effektfulla målningsbehandlingar av typ CapaGold och CapaSilber
ger stora möjligheter till variationer i utformning av
fasadytorna. Med hjälp av olika appliceringsmetoder
och olika strukturer på underlaget kan man skapa en
mängd olika uttryck. CapaGold och CapaSilber är
också lämpligt för användning utomhus till exempel
på isolerade fasadsystem.
Autentico ”Beton Optik”. Rena betongytor har blivit
modernt igen, Autentico Beton Optik ger dig möjlighet att skapa ytor som är nästan omöjliga att skilja
från ren obehandlad betong, med lite fantasi och
skicklighet kan dessutom hantverkaren bearbeta
ytan så att den får ett unikt utseende.
AmphiSilan NQG Fasadfärg är den senaste generationen av silikonhartsbaserade produkter med Caparols Clean Concept-teknologi; färgen innehåller
mineraliska partiklar i mikroskopisk storlek. Denna
teknik innebär att ytskiktet bildar en tredimensionell
struktur som är hård och smutsavvisande men ändå
flexibel nog för att fungera såväl i extrem värme som
i extrem kyla. Fasaden får mycket hög resistens mot
påväxt av alger och svampar samt stor motståndskraft mot nedsmutsning av partiklar och sporer. Rena
och torra fasadytor ger bättre skydd av den bakomliggande konstruktionen, och bidrar till att upprätthålla effektiviteten hos isolerade fasadsystem. Dessutom har rena och torra fasadytor längre livslängd
och bättre kulörstabilitet.
Sylitol NQG Fasadfärg är den senaste produkten i
Caparols Clean Concept-sortiment, det är en silikatfärg med självrengörande effekt. Färgen har mycket
hög kulörbeständighet, den är diffusionsöppen och
har lång livslängd. Detta ger fasaden långt skydd mot
alg- och svamppåväxt.

Användning av puts ger många möjligheter
till olika uttryck vid formgivning och design
av fasader, här visar sig verkligen putsen
från sin bästa sida.

YTPUTS
En vacker syn. Tidigare har puts använts för
sina praktiska egenskaper snarare än för möjligheterna i fråga om design. Ytputs användes för
att släta till ojämna stenytor eller tegelväggar. I
dag används putsmaterial främst för den strukturvariation som det erbjuder. Caparols ytputser
finns i en mängd olika utföranden - alla i en lång
rad olika partikelstorlekar och putsstrukturer.
Men samtliga har en sak gemensamt: de lyfter
fasaden.
Putsstrukturer för alla smaker. Ge dina idéer
fritt spelrum. Caparols ytputser kan appliceras
som ovan nämnda standardversioner, liksom i
många andra varianter. Låt fantasin löpa fritt. Vi
hjälper dig gärna att ge dina idéer form.
Alla putser är inte likadana. Mineraliska putser, silikon-, silikat- och konsthartsputser – Caparols ytputser finns i alla tänkbara kulörer. De
mineraliska putserna är både diffusionsöppna
och beständiga. Silikatputser har hög koldioxidoch ånggenomsläpplighet.
Capatect Tegelslamning. Att lägga en slamma
på befintligt tegel ger ytan en mjuk och behaglig struktur samtidigt som färgen får en jämn yta

AmphiSilan Fasadputs är en beprövad Silikonhartsputs som ger särskilt bra skydd mot påväxt
av alger och svampar, den ger bra förutsättningar för en fasad som håller sig ren under lång tid.

Sylitol Fasadputs är en traditionell Silikatputs
som ger bra förankring mot underlaget, den är
diffusionsöppen och är därmed den idealiska
produkten för både nya och gamla mineraliska
underlag.
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På mörka färgade ytor kan man med hjälp av ett särskilt
granulat skapa en fin glittereffekt, en mörkgrå ytputs
med ”glimmer” liknar en natthimmel med klart lysande
stjärnor. Effekten är subtil och varierar beroende på solstrålning, belysning och betraktningsvinkel.

utan störande flammighet. Den slammade ytan
förhindrar att fasaden drar åt sig fukt. En fuktig fasad ger ökad energiförbrukning och blir i
längden kostsam. Slamning av tegel används
både i nyproduktion och som problemlösare vid
renovering av äldre tegelfasader.

ThermoSan NQG Fasadputs är smutsavvisande på samma sätt som Amphisilan NQG
Fasadfärg, vilket ger en fasadyta som håller sig
torr och därmed ren längre än alla jämförbara
produkter, renare kulörer och upp till 20% mindre materialåtgång. Den perfekta produkten för
isolerade fasadsystem.

Stänkputs

Ädelkratsputs

Tegelslamning

Handriven

Buntstein-Sockelputs

Kreativeffekt Brilliant

Capatect Ädelkratsputs (Edelkratzputz) är en
rivputs som ger en traditionellt strukturerad yta
med inslag av glimmer. Ädelkratsputs levereras
som torrvara i säck som blandas på arbetsplatsen. Samtliga Capatect Ytputser har egenskaper som är speciellt anpassade för isolerade
fasadsystem.

Histolith – Det bästa alternativet för
renovering av gamla byggnader och
monument.

Histolith produktsortiment erbjuder en unik, heltäckande samling av silikat och kalkfärger enligt
gammaldags/historiska recept.
Histolith-produkterna känns igen genom sin genomgående höga kvalitet, sitt enkla användande och sin goda beständighet.
Silikatfärg
Caparol har i Histolith ett unikt silikatsortiment.
Lång livslängd i kombination med minimal kritning gör att den sticker ut bland andra silikatfärger.
Kalkfärg
Histolith Kalkfärg och Kalkslamma kombinerar
de positiva egenskaperna hos traditionella kalkfärger med dagens höga krav på rationellt användande och hög väderbeständighet.
Histolith Antiklasyr ”Rost Optik”
Med Histolith Antiklasyr, några accentfärger och
olika målningstekniker kan man skapa ytor med
varierande visuella uttryck, till exempel rostig
plåt. Hantverkaren kan med dessa matta färger
i kombination med sin egen kreativitet efterlikna
ett antal tilltalande kulörstabila och moderna
ytor utan skarvar eller fogar som inte färgar av
sig.

8/9

HISTOLITH

Genom att blanda olika ljusäkta pigment
uppnås en nästan obegränsad variation i
kulörutbudet. Färgåtergivelsen ser naturlig
ut och utstrålar historisk äkthet.

Snyggt och stilfullt. Meldorfer dekorsortiment håller
hög kvalitet och är lätt att använda.

MELDORFER BEK
Sträv skönhet. Hus med tegelfasad är byggda
för att hålla i evighet. Denna robusta beklädnad
användes redan tidigt i början av 1900-talet på
Industribyggnader. Ytan är okänslig för väder
och vind och dessutom slagtålig.
Meldorfer Beklädnadstegel är ett modernt alternativ som uppfyller dagens krav på energieffektivitet utan att förlora boyta. Meldorfer
Beklädnadstegel är tillverkade för hand av högkvalitativa råvaror. Att varje sten är unik ger ett
livfullt färgspel till din fasad.
Meldorferserien erbjuds i 12 olika standardkulörer med 2 olika standardformat. Det kan sättas
på hela fasaden eller som accenter i kombination
med puts- eller träfasad och fungerar lika bra i
nyproduktion som vid renovering. Vill man efterlikna ett befintligt tegel går det att specialbeställa både kulörer och format.
Det mångsidiga materialet. Vare sig det rör sig
om insidan eller utsidan, en ny eller gammal
byggnad, ett fristående hus eller en större byggnad, har vi rätt produkt, beklädnadstegel och
tegelskal med en rad ytbehandlingar, färger och
format, liksom många olika sorters murbruk.

Westerwald

Brandenburg

Friesland

Dithmarschen

Oldenburg

Rotbunt
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Det naturliga intrycket av Meldorfer Sandsten bildas genom en kombination av olika
nyanser av grått, rött och gult.

LÄDNADSTEGEL

Meldorfer Hörnstenar
skyddar utsatta hörn och
kanter samtidigt som de
ger ett massivt intryck.

Rakt tegel och hörntegel finns i både standardformat och en smalare version.
Tegelskal är idealiska för att renovera äldre
byggnader med syftet att återskapa fasadens
originalutseende.
Det tunna formatet och den låga vikten gör det
till ett utmärkt ytskikt vid tilläggsisolering med
Capatect fasadsystem.

Hamburg

Mecklenburg

Antik

Sylt

Juist

Altweiss

Rekonstruera originallister eller designa
moderna accenter – med Capapor
Fasadprofiler kan din idé bli verklighet.

CAPAPOR
Profiler – stilfull utsmyckning. Ny eller gammal, modern eller traditionell – Capapor fasadprofiler ger varje byggnad en egen personlighet,
identitet och karaktär. Utöver ett brett standardutbud kan vi tillverka specialbeställda profiler
som matchar originalet. Med detaljerade ritningar kan vi skapa lösningar som helt uppfyller
dina krav. I vårt utbud ingår ram- och fönsterbänksprofiler samt kornischer, konsoler, bågar
och dekorstenar – ett omfattande urval som garanterar att du hittar rätt stil till din fasad.
Tydliga övergångar – kvaderstenar och fasadprofiler. De tillför en viss elegans till stora
fasader och utskjutande fönster och dörrar. De
markerade, raka linjerna ger byggnaderna en
tydlig karaktär. Finns i en mängd olika storlekar.
Vare sig din smak ligger åt det klassiska eller
moderna hållet ger kvaderstenarna och fasadprofilerna från Capapor-sortimentet rätt produkter och teknik för att skapa en välstrukturerad
fasad. Utöver färdiga dekorstenar med särskilda
profiler erbjuder vi särskilda frästekniker för att
uppfylla olika designkrav.
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Stilfull markering av fasaden
med Capapor Fasadprofiler

FASADPROFILER

Den perfekta referensramen. Fasadprofiler
används bland annat för att rama in vissa öppningar i fasaden, som dörrar och fönster. Slät
puts omger dörren eller fönstret och ger vanligtvis dessa element konturer i en annan färg än
den som används på resten av fasaden.

Lika mångsidig som naturen själv. Lätta fasadskivor, med ett naturstensskikt, passar så gott som all design. De finns inte bara i tio
standardytbehandlingar – nästan alla sorters natursten kan monteras på fasaden för önskad effekt.

LITHODECOR SYS
FASADER MED INDIVIDUELLA
Hållfast, lätt och prisvärd. Naturstenens unika egenskaper kombineras med toppmodern fasadteknik i Airtec
Stones ventilerade CURTAIN-fasadsystem.
Airtec Stone är enkelt och ekonomiskt att installera – en
lågviktare med fantastiska egenskaper. De laminerade
stenskivorna monteras direkt på betongytan eller det isolerade fasadsystemet. Den laminerade lithodecorskivan
har betydligt högre slaghållfasthet än en solid naturstensskiva.
Högteknologisk fasad med fantastisk utsikt. Tidlöshet och lågmäld elegans har alltid varit utmärkande drag
för glas som mångsidigt byggmaterial. Med Airtec Glass
kombineras materialets unika egenskaper med den nyskapande tekniken hos det ventilerade CURTAIN-fasadsystemet. De mycket tåliga och fjädrande sandwichpanelerna består av screentryckt eller genomsynligt, härdat
och laminerat säkerhetsglas på en skiva av lättbetong.
Inget stör den unika anblicken av dessa glänsande ytor.
Sandwichpanelerna med klotterbeständigt, härdat säkerhetsglas finns i fem snygga basfärger och är idealiska att
kombinera med annan ytbehandling.
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TEMVARIANTER
MÖJLIGHETER

Airtec Photovoltaik: Airtec Solceller ger helt nya möjligheter att skapa vackra fasader med integrerade solceller i varierande form och design. Solceller och Airtec paneler kan kombineras efter eget val på samma
underkonstruktion. Solceller placerade på fasaden ger
ett effektivt utnyttjande av solens strålar och blir både
en del av byggnadens yttre klimatskal och en del av
energisystemet som bidrar till minskade CO2-utsläpp.
Airtec Glassic: Glasfasader för individualister, Airtec
Glassic är en multifunktionell, mycket elegant glasfasad utan synliga profiler. Systemet har glasskivor som
kan förses med screentryck, spalten mellan glasskivorna kan förses med en fyllningsstrip eller lämnas öppen. Skivorna monteras mot underkonstruktion med
synliga hållare av aluminium som kan lackeras i valfri
kulör.

Lithoboard – för isolerade fasadsystem: Lithoboard
är speciellt framtagna för montage på isolerade fasadsystem. Underlaget består i det fallet av ett armerat
putsskikt. Skivorna är anpassade för montage såväl
inom- som utomhus. Skivorna kan ha en yta på upp till
0.70 m2 utan krav på förstärkning av bakomliggande
konstruktion

Tidlöst exklusivt och robust - Vi presenterar
Lithodecor Naturstensockel.

NATURSTEN
Lithodecor Naturstensockel – Lätt och stark!
Lithodecor Naturstensockel lämpar sig både vid
tilläggsisolering och vid renovering av befintliga
underlag. Skivorna i storformat är mycket hållbara och lätta att rengöra för en långlivad och
underhållsfri sockel.

Granit
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SOCKEL

Storlekar upp till 1200 x 600mm möjliggör intressanta designlösningar.
Med sina tunna fogar kan skivorna
sättas i rutmönster eller förband, horisontellt eller vertikalt.

Kalkstein

Sandstein

Slagtåliga fasadsystem utan begränsningar Capatect Carbon / Edition Dark Side öppnar
upp helt nya möjligheter.

CARBON

Fallhöjd 6 m, vikt 1 kg = 60 Joule. Stålkulan orsakar inga skador på ett fasadsystem
putsat med Capatect CarboNit
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DARKSIDE
Sedan Capatect CarboNit introducerades 2007
har tusentals kvadratmeter putsats med kolfiberförstärkta produkter från Caparol. Kolfibrerna som används ger fasadsystemet extremt hög
hållfasthet och motståndskraft mot fysisk påverkan. Produkterna i Carbon står emot slag på
över 60 joule vilket motsvarar en stålkula som
väger 1 kg som faller från 6 meters höjd, utan
att skada fasadytan. Produkterna i Carbon-sortimentet är framtagna för speciellt utsatta ytor
såsom områden runt entréer samt socklar
Med den nya Carbon Edition Darkside har ytterligare ett steg i utvecklingen tagits, det är nu
möjligt att använda mycket mörka, intensiva färger på isolerade fasadsystem. Gränsen för ljusreflektion har flyttats från tidigare 20% till endast
5%, detta innebär att man utan begränsning nu
kan föreskriva svarta putsade fasader, detta
skapar ytterligare möjligheter när det gäller att
designa och färgsätta putsade byggnader.

Individuell, kreativ fasaddesign med
egna bilder

CAPATECT
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PHOTOVISION
Nu kan fasaden ges ett ännu mer individuellt
uttryck. Med Capatect PhotoVision är kreativa
designidéer ännu lättare att genomföra.
Capatect PhotoVision är ett nytt tryckbart material för applicering på putsade fasadsystem.
Detta innebär att fotografier, logotyper och andra bilder i digitalformat kan överföras till materialet.
Capatect PhotoVision appliceras på hela fasadytan eller som accent på delar av den, det
går lika enkelt och snabbt som att sätta upp en
vanlig tapet på en innervägg.
Spektakulärt, konstnärligt eller bara som extra
utsmyckning. Ett alternativt sätt att förmedla ett
reklambudskap på ett kostnadseffektivt sätt.

Tillsammans med arkitektur, struktur och
material ger färgsättningen byggnaden sitt
utseende och sin karaktär.

FÄRGSÄTTNING
Färgsättning kräver noggrannhet och färgen
och ytskiktet är det som syns och påverkar arkitekturen.

Genom Color Design Studio och sina genomarbetade färgkartor kan Caparol hjälpa dig med
hela designarbetet.

Färger påverkar och påverkas av omgivningen
och av varandra. Färg skapar känslor! En färgsättning kan förstärka och framhäva en redan
vacker fasad.

Färgkartan FASAD A1 är ett utdrag ur färgkollektionen 3D System Plus med speciellt utvalda
kulörer med hänsyn till kulör- och ljusbeständighet.

En större yta gör att kulören uppfattas som mer
distinkt och effektfull. Strukturen på ytan påverkar utseendet av en färg. En grövre struktur ger
mer skuggbildning och färgen uppfattas som
mörkare.

I kombination med Caparols genomgående
höga produktkvalitet, NQG-teknologi och Caparol Clean Concept ger FASAD A1 en hög säkerhet, och är ett utmärkt verktyg för färgsättningen
av din fasad.
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3D System Plus är en kollektion speciellt anpassad för arkitektdesign av både fasader och
invändiga ytor.
Ett urval på 1350 kulörer i harmoniserande nyanser inom alla kulörområden. Kartan sträcker sig
från ljusa pasteller till det kraftigt mustiga. Nya
familjer i form av 14 röd-orangea skalor, plus 4
gråskalor och moderna rosa- och magentatoner
finns också med.

Spektrum 5.0 är ett innovativt visualiseringsprogram har utformats särskilt för att skapa egna
färgsättningar. Förutom de många ändringsbara
exempelbilderna kan du skapa fotorealistiska
färgsättningar på dina egna fasad- eller inomhusbilder! Man kan också skapa sina egna virtuella inomhusmiljöer för färgsättning och design.

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

