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CARBON EDITION
Extremalnie odporne systemy ociepleń
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SyStEm Carbon Swoją Siłń zawdzińCza 

wyKorzyStaniU wńgla – CztErowiązaniowEgo 

piErwiaStKa o imponUjąCym działaniU 

i wSzEChStronnym zaStoSowaniU. wńgiEl oraz jEgo 

poChodnE – diament, grafit i włókno węglowe 

– mońna nazwań CUdEm wE wSzyStKiCh dziEdzinaCh, 

w KtóryCh wymagana jESt niESpotyKana 

wytrzymałońń na rozCiąganiE i twardońń. 

jESt to matEriał obECny w FormUlE 1, jaChtaCh 

wyCzynowyCh, SportaCh SamoChodowyCh, a taKńE 

w ńwiECiE robotów. tE paramEtry Czynią włóKno 

wńglowE idEalną bazą dla niEzniSzCzalnyCh 

i dłUgowiECznyCh warStw oChronnyCh ElEwaCji. 

powłoKa wyKonana z prodUKtów Carbon tworzy 

wińC SwoiStEgo rodzajU KamizElKń KUloodporną, 

trUdną do przEbiCia i ExtrEmalniE wytrzymałą na 

USzKodzEnia mEChaniCznE i tErmiCznE.

Siła z wńgla 
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FASCYNUJĄCA 
TECHNIKA
Rewolucja ta była 

możliwa dzięki 

zastosowaniu 

najnowocześniejszych 

technologii i najwyższej 

jakości surowców.
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Oddziaływanie koloru w dużej mierze zależy 

od natężenia promieniowania słonecznego. 

W słoneczny dzień barwy czarująco się mienią, 

a w pochmurne dni nawet najżywsze kolory 

wydają się zgaszone.

Zanieczyszczenia elewacji działają na 

obserwatora podobnie jak niebo zasnute 

chmurami.  

Maleje intensywność kolorów, co wywołuje 

przygnębienie.

Pogodę musimy niestety przyjąć taką, jaka jest, 

ale na podatność elewacji na zanieczyszczenie 

aktywnie może wpływać projektant, inwestor 

i wykonawca przez dobór odpowiednich 

wyrobów. 

ponadCzaSowE pińKno

wrańEniE pińKna powStajE 
w oCzaCh obSErwatora
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Usta są kwintesencją zmysłowości 

i urody. Ich naturalne piękno chętnie 

bywa podkreślane kolorem. Niestety 

są one nadzwyczaj wrażliwe na ciepło, 

zimno lub suchość. Każdy z nas widział 

popękane usta – nieprzyjemne uczucie 

i niezbyt atrakcyjny widok.

Fasada jest poddawana 

nieporównywalnie większym 

obciążeniom: grubości warstw są bardzo 

małe, brakuje jej pielęgnacji, a wysuwane 

wobec niej oczekiwania ładnego wyglądu 

wcale nie są mniejsze. Elewacja powinna 

nie tylko możliwie długo promieniować 

wybranym kolorem, musi także zapewnić 

ochronę materiału izolacyjnego 

przed wilgocią.

Podobnie jak w przypadku ust, zwłaszcza 

zapobieganie rysom na elewacji ma 

ogromne znaczenie: szorstkie, spękane 

powierzchnie nie wyglądają dobrze 

i przyczyniają się do dalszego wietrzenia 

– uszkodzenia elewacji.

liCzy Siń twojE 
poStrzEganiE. 

włóKna wńglowE zaSto-
SowanE w prodUKtaCh 
z grUpy Carbon przECiw-
działają powStawaniU ryS.

dzińKi tEmU ElEwaCjE 
znaCzniE dłUńEj pozoSta-
ją pińKnE i dłUgotrwalE 
SpEłniają SwojE FUnKCjE 
oChronnE.

niEprzEmijająCa 
EStEtyKa
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nowa jaKońń barwy

<Sol> Słońce
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EFEKT PERLENIA>
Perlenie to efekt hydrofobowości. Krople 
deszczu padając na fasadę tworzą kuliste 

„perełki”, które nie wnikają w głąb podłoża 
tylko spływają po powierzchni jednocześnie 

ją oczyszczając.

NANOPOROWATA STRUKTURA>
Utrudnia przywieranie cząstek brudu.

FOTOKATALIZA>
Aktywne samooczyszczanie się fasad pod 

wpływem promieni słonecznych.

WŁÓKNO WĘGLOWE>
Najlepsze ze znanych zabezpieczenie 

przed rysami. pr ze jdńmy d o fa k tów

Sol – oznacza słońce (łac.), 
a Carbon – rozwiązanie.

CarBoSol to nowa, 
innowacyjna generacja farb 
fotokatalitycznych.

wspomaganie siłą słońca!

Fa
rb

a



Powłoka 
przewodząca
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A.

A

zasada fotokatalizy
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FOTOKATALIZA – PRZY WSPÓŁUDZIALE SŁOŃCA
Fotokataliza to termin oznaczający przyśpieszenie reakcji 
chemicznej pod wpływem światła. Najbardziej znanym 
przykładem tego procesu jest fotosynteza, podczas której 
fotokatalizator – którym w tym wypadku jest chlorofil – w wyniku 
działania światła zamienia wodę i ditlenek węgla w glukozę i tlen. 
W przypadku farb i tynków rolę katalizatora pełni fotokatalityczny 
pigment np. ditlenek tytanu (TiO2 – nazywany popularnie bielą 
tytanową, najlepszy, biały pigment do farb), odpowiednio 
rozdrobniony do wielkości nanocząsteczek. W takiej postaci 
posiada on doskonałe właściwości fotokatalityczne: w jego 
obecności pod wpływem światła szybciej zachodzą reakcje 
chemiczne. 
Światło o długości fali w zakresie poniżej 400 nm, 
tzw. ultrafioletowe UV (pasmo światła widzialnego dla człowieka 
to zakres fali o długości 380~780 nm) powoduje w nanocząstkach 
półprzewodnika – ditlenku tytanu – wybijanie elektronów z pasma 
walencyjnego do pasma przewodnictwa. Szerokość przerwy 
energetycznej w przypadku TiO2 wynosi 3,2 eV. 

Dzięki temu na powierzchni ditlenku tytanu powstają elektrony 
(e¯), które łączą się z tlenem z powietrza formując aktywny tlen 
(O2̄ ) oraz dziury elektronowe (h+) łączące się z parą otaczającego 
powietrza lub wodą i tworzące rodniki wodorotlenowe (OH) 
z wody. Ten proces przypomina mechanizm fotosyntezy, w której 
chlorofil wyłapuje światło słoneczne. 
Powstały rodnik wodorotlenowy (OH) jest silnym utleniaczem 
wystarczająco mocnym, aby utleniać i rozkładać różnego rodzaju 
zabrudzenia organiczne, m.in. ptasie odchody, tłuszcze, oleje, 
spaliny, itp. Na skutek powyższych reakcji zabrudzenia same 
odpadają lub łatwo dają się spłukać wodą np. podczas deszczu. 
Część zanieczyszczeń w kolejnych reakcjach przekształci się 
w wodę i ditlenek węgla. Aktywny tlen (O2̄ ) wyzwala natomiast 
reakcje redukcji. 
Zaawansowane technologicznie, fotokatalityczne powłoki Carbon 
posiadają doskonałe właściwości samoczyszczące, antystatyczne, 
stanowią także ochronę przed promieniowaniem UV.

FAKTY

Wszystkie elewacje.

Elewacja przez długie lata zachowuje 
swój pierwotny kolor.

ZASTOSOWANIE:

ZALETY:

CarboSol

NOWA GENERACJA WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM WĘGLOWYM FARB ELEWACYJNYCH:
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NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH
W farbach CarboSol znajduje się wszystko, co dobre i drogie 
– zespół zajmujący się ich rozwojem nie miał, podobnie jak 
w całym systemie Carbon, żadnych ograniczeń, a tylko jedną 
przesłankę: jakość – przesunąć granice wykonalności o krok lub 
nawet dalej!
Efektem tych działań jest farba o niespotykanej dotąd sile krycia 
i najsilniejszym efekcie perlenia w połączeniu z fotokatalizą, 
doskonała przepuszczalność pary wodnej oraz dodatek 
włókien węglowych – które poprawiają odporność termiczną 
i mechaniczną farby.

CarboSol – 
Compact

CarboSol –
nespri

CarboSol –
grund

nowa gEnEraCja Farb ElEwaCyjnyCh

CZYSTA FASADA – nowa JakoŚĆ BarwY   

Fa
rb

a

Mechanizm fotokatalizy

Fotokataliza – zobacz film:  
www.extremalnefasady.pl/fotokataliza.html
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NAJCZYSTSZE ELEWACJE >
Dzięki fotokatalizie i nanoporowatej 
strukturze.

SUCHE ELEWACJE >
Dzięki efektowi perlenia i doskonałej 
przepuszczalności pary wodnej. 

TECHNOLOGIA CARBON >
Bezpieczeństwo przy obciążeniach 
higrotermicznych.

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA >
Zapewnia piękny wygląd budynku.

odporne i otwarte 
dyfuzyjnie rozwiązanie!

maksymalna trwałość 
użytkowa przy zachowaniu 
pełnej ńwieżońci barwy!

decyzja, która zapewni 
przyjemność użytkowania 
na lata!

pr ze jdńmy d o fa k tów

ty
n

k
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przyjEmnońń UńytKowania

<estetyka na lata>



kąt 
zwilżania

ciecz

a

b

c
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WŁÓKNO WĘGLOWE – IMPONUJĄCE DZIAŁANIE 
W ciągu roku fasady narażone są na zmienne, mocno zróżnicowane oddziaływanie czynników 
atmosferycznych. Jako temperatury ekstremalne zakłada się na ogół wartości od -20ºC do +50ºC. 
Jednak w naszych warunkach klimatycznych zimą temperatura spada nawet poniżej -30ºC, natomiast latem 
ekspozycja na działanie promieniowania słonecznego powoduje wzrost temperatury na powierzchni fasady 
nawet do +80ºC. Zarówno niskie jak i wysokie temperatury, a zwłaszcza gwałtowne ich zmiany (np. przy 
silnym nasłonecznieniu, a następnie intensywnym deszczu) wywołują naprężenia, które mogą powodować 
uszkodzenie fasad. Najpierw powstają mikrorysy, potem mikrospękania, następnie odpryski i odspajanie 
się warstwy tynku. Uszkodzenie w wyprawie tynkarskiej może być początkiem uszkodzeń w głębszych 
warstwach. Gdy utworzą się pierwsze drobne rysy, proces starzenia się elewacji ulega znacznemu 
przyspieszeniu.

ZAWSZE SUCHY – DZIĘKI EFEKTOWI PERLENIA
Perlenie to efekt hydrofobowości; krople 
deszczu padając na fasadę tworzą kuliste 
„perełki”, które nie wnikają w głąb podłoża, 
tylko spływają po powierzchni jednocześnie 
ją oczyszczając. Efekt perlenia występuje 
najsilniej przy opadach atmosferycznych. Stałą 
hydrofobowość powłoki w tynkach zapewnia 
zawartość żywicy silikonowej. Woda nie może 
przenikać do wnętrza i tworzy spływające 
krople, dzięki czemu podłoże nie ulega 
zawilgoceniu, a suche fasady chronią je przed 
np. szkodami mrozowymi, czy porażeniem przez 
glony i grzyby.
O zwilżalnej powierzchni mówimy, że jest 
hydrofilowa, a o powierzchni odpierającej 
wodę – hydrofobowa (niezwilżalna). Stopień 
hydrofilowości lub hydrofobowości określa 
się przez pomiar kąta zwilżania (kąta 
przyściennego) kropli wody (rysunek 1). 

Woda, która zwilża powierzchnię, rozpływa 
się po niej i tworzy bardzo cienką powłokę. 
Im mniej może zwilżyć powierzchnię, tym 
bardziej zyskuje kształt kulisty (rysunek 2c) 
pod wpływem siły spójności. Na skutek 
pewnej szczątkowej zwilżalności podłoża 
powstaje raczej spłaszczony wierzchołek, niż 
dokładna kula (rysunek 2a lub 2b). Dlatego do 
określania hydrofilowości bądź hydrofobowości 
powierzchni wykorzystuje się stopień 
kulistości w postaci tzw. kąta zwilżania. Gdy 
jest on < 90º (rysunek 2a), powierzchnia jest 
hydrofilowa, a gdy jest > 90º (rysunek 2b i 2c) 
– hydrofobowa. 

FAKTY

Tynk nawierzchniowy w systemie Carbon.

Czyste, piękne i trwałe powierzchnie.

ZASTOSOWANIE:

ZALETY:

Carbopor

ty
n

k

rysunek 1.
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Krople wody na powierzchni tynku
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Carbopor

włóKno wńglowE 

imPonUJĄCe dZiałanie – PrZYJemnoŚĆ UżYtkowania

Tynk CarboPor dostępny jest 

w uziarnieniu 1,0 ; 1,5 ; 2,0 

i 3,0 mm

Włókna węglowe zawarte w tynku CarboPor zdecydowanie 
wydłużają żywotność elewacji, zapobiegają powstawaniu rys 
i pomagają zachować świeżość kolorów.

FOTOKATALIZA
Podobnie jak w przypadku farby CarboSol, także w tynku 
wykorzystany został efekt działania fotokatalizy – aktywnego 
samooczyszczania się pod wpływem promieni słonecznych. 
Na czystość elewacji ma także wpływ kombinacja dwóch innych 
ważnych czynników: szczególnie niskiej wodochłonności tynku oraz 
doskonałej przepuszczalności pary wodnej.

Optymalne wartości obu tych parametrów w połączeniu 
z efektem perlenia zapewniają bardzo szybkie wysychanie 
fasady np. po intensywnej ulewie. 

Najlepszą, długotrwałą ochronę przed porażeniem algami i grzybami 
stanowią suche powierzchnie.

Efekt perlenia – zobacz film: 
www.extremalnefasady.pl/efekt-perlenia.html

Szybkie wysychanie – zobacz film: 
www.extremalnefasady.pl/szybkie-wysychanie.htmlrysunek 2.
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gwarantowana odpornońń

<nadzwyczaj wytrzymałe>
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Fascynująca technika zapewnia 
odporność na uderzenia 
ponad 15 J [dżuli]!

Zbrojenie nadzwyczaj 
odporne na obciążenia 
termiczne i mechaniczne 
wszelkiego rodzaju.

GWARANTOWANA ODPORNOŚĆ> 
>> 15 J [dżuli].

ZBROJONE WŁÓKNEM WĘGLOWYM>
Trwała ochrona.

BEZPIECZEŃSTWO>
Doskonale wytrzymuje obciążenia higrotermiczne.

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI ROBOCZE>
Pozytywnie opiniowana, chętnie stosowana.

pr ze jdńmy d o fa k tów

z
b
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porównanie systemu Carbon  
z systemami dotychczas najlepszymi na rynku

Energia nie powodująca uszkodzeń J [dżul]
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Warstwa zbrojona z dodatkiem włókien węglowych

Warstwa zbrojona musi przez dziesięciolecia chronić elewacje 
przed przypadkowymi uderzeniami np. piłek, opartych 
rowerów, a przede wszystkim przed kaprysami pogody. 
Zwykle stosuje się w tym celu warstwy grubości jedynie 3 mm 
– przez co występujące obciążenia są odpowiednio duże.
Odporność na uderzenia ponad 15 J [dżuli] sprawia, 
że zaprawa CarbonSpachtel pozostaje prawie niewrażliwa 
na obciążenia mechaniczne wszelkiego rodzaju.

Głównym celem osiągniętym przez system CARBON 
jest uzyskanie zwiększonej odporności na obciążenia 
termo-mechaniczne powodowane przez duże wahania 
temperatur na elewacji.

Elastyczność i ekstremalna przyczepność umożliwia warstwie 
zbrojonej kompensację naprężeń w małych obszarach. Włókna 
węglowe po wielu latach wciąż zapewniają trwałą ochronę 
nawet wtedy, gdy zaprawy na skutek starzenia tracą nieco 
na elastyczności.
CarbonSpachtel jest pierwszą zaprawą do zbrojenia 
spełniającą podwyższone wymagania w nowoczesnych 
systemach ociepleń. 

FAKTY:

System ociepleń CARBON ze styropianem.

Niespotykana wcześniej trwałość 
i bezpieczeństwo.

ZASTOSOWANIE:

ZALETY:

CarbonSpachte l 

typowe 
systemy 
mieszane 

typowe 
systemy nie-
organiczne

Carbon-
Spachtel
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Włókno węglowe
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Włókno węglowe całkiem słusznie traktuje się jako 
„cudowny materiał” we wszystkich dziedzinach, 
w których przekroczone zostały granice możliwości. 
Jest wykorzystywane w Formule 1, w jachtach regatowych, 
rowerach wyścigowych, a także w robotyce. Ponieważ 
odznacza się maksymalną wytrzymałością nawet przy 
niewielkich grubościach – włókno węglowe okazuje się 
idealnym materiałem także na elewacje!

Oczywiste niebezpieczeństwo dla elewacji wynika 
z obciążeń mechanicznych, jednak największe ryzyko 
stanowią obciążenia termiczne. Zwiększone grubości 
materiału izolacyjnego wymagają stosowania coraz lepszych 
produktów. Niedoścignione właściwości materiałowe włókna 
węglowego sprawiają, że doskonale nadaje się ono jako 
niezniszczalne, trwałe zbrojenie elewacji.

CarbonSpachtel

oCHrona Z włókien węglowYCH 
– gwarantowana odPornoŚĆ

z
b

ro
je

n
ie

Odporność – zobacz film: 
www.extremalnefasady.pl/odpornosc.html
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TWORZY PŁYTĘ OCHRONNĄ>
Nadzwyczaj wytrzymałą dzięki włóknom węglowym.

EXTREMALNIE ODPORNE!>
Odporność na uderzenia >> 50 J [dżuli]!

WODOODPORNE!>
Odporne na zamakanie w strefie cokołu.

EFEKT!>
Idealne zabezpieczenie przed rysami!

innowacja w obszarze 
cokołów i wejść do budynków!

pierwsze trwałe 
zabezpieczenie przed rysami 
i niepożądanym zużyciem!

pr ze jdńmy d o fa k tów
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ExtrEmalnE bEzpiECzEńStwo

<niezniszczalne jak skała>
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CZYSTA TECHNIKA:
W obszarze cokołów i wejść elewacje są najbardziej narażone 
na uszkodzenia. Nigdzie indziej tak szybko nie pojawiają się 
ślady zużycia. Zaprawa CarboNit jest to dwukomponentowy 
materiał składający się z masy dyspersyjnej CarboNit 
i elementu suchego CarboNit Powder.

System ten został opracowany, aby chronić miejsca elewacji 
narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na zamakanie 
np. w strefie cokołu.
Dzięki warstwie zbrojonej wykonanej zaprawą CarboNit 
system posiada odporność na uderzenia nawet powyżej 50 J 
[dżuli], tak chroniona fasada jest zabezpieczona prawie przed 
wszelkimi aktami wandalizmu.

Nadzwyczajna wytrzymałość udarowa została osiągnięta 
dzięki bardzo dużej zawartości włókien węglowych oraz 
precyzyjnemu doborowi ich długości.
Przy ekstremalnych obciążeniach duże znaczenie ma wiązanie 
włókien węglowych. Dzięki nanokrystalicznemu utwardzeniu 
szpachli CarboNit, uzyskano maksymalną siłę wiązania 
włókien.

Carbon

SYStem   oCHronY Cokołów – eXtremalne BeZPieCZeŃStwo

FAKTY:

Strefy cokołów i wejść do budynków. 

Maksymalne zabezpieczenie przed 
mechanicznymi uszkodzeniami i rysami.

Do zerwania, może być potrzebny materiał 
wybuchowy.

ZASTOSOWANIE:

ZALETY:

WADY:

Carbonit 
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EpS średnie

EpS-Carbon-Spachtel bardzo dobre

EpS-Carbonit bardzo dobre

xpS minimalne

twarde EpS minimalne

ńcienne płyty ochronne minimalne

przekrój nanokrystalicznego zatopienia włókien węglowych 
w szpachli Carbonnit.

Zalety na wszystkich poziomach – pierwsze 
prawdziwe rozwiązanie problemu 
najbardziej narażonych na uszkodzenia 
elementów elewacji i cokołów.

Dotychczasowe rozwiązania ze specjalnymi 
sztywnymi płytami izolacyjnymi (XPS i EPS) 
prawie nie polepszyły odporności elewacji 
na uderzenia, a często powodowały jej 
pękanie z powodu niekorzystnej termicznej 
rozszerzalności materiałów. 
Specjalna formuła czyniąca zaprawę 
CarboNit obojętną na wodę, umożliwia jej 
zastosowanie w strefach cokołów, które 
najbardziej narażone są na zamakanie.
Dlatego w obszarach tych można i należy 
zrezygnować ze stosowania wspomnianych 
płyt izolacyjnych, a zamiast nich użyć 
zwykłego elewacyjnego materiału 
izolacyjnego.

Sztywne systemy z XPS lub inne dotychczasowe 

ścienne płyty ochronnyme są podatne na 

pękanie. CarboNit stanowi pierwsze rozwiązanie 

problemów w newralgicznych obszarach.

zabezpieczenie przed rysami

0 10 20  30  40  50  60

odpornońń na uderzenia

J [dżule]

Carbon

SYStem   oCHronY Cokołów – eXtremalne BeZPieCZeŃStwo

zdjęcie wykonane mikroskopem elektronowym skaningowym 

Carbonit 
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NOwA jAkOść BARwy

przEgląd

PRZyjEMNOść UŻyTkOwANIA

GwARANTOwANA ODPORNOść

EXTREMALNE BEZPIECZEŃSTwO

Zaprawa CarboNit
Dwuskładnikowa zaprawa szpachlowa wzmocniona włók-
nem węglowym, zapewnia extremalną ochronę strefy co-
kołów i obszarów wejść do budynków, całkowicie niewraż-
liwa na zamakanie w strefie wody rozbryzgowej, odporna 
na uderzenia powyżej 50 J (dżuli).

Zaprawa CarbonSpachtel
Jednoskładnikowa zaprawa szpachlowa, wzmocniona włók-
nem węglowym, odporna na obciążenia termiczne i mecha-
niczne. Optymalne połączenie elastyczności i wytrzymało-
ści gwarantuje maksymalną trwałość.

Tynki Carbopor
Reibeputz 10, 15, 20, 30 – „baranek” 1,0; 1,5; 2,0 i 3,0 mm
Dekoracyjne tynki, wzmocnione włóknem węglowym, dzię-
ki fotokatalizie oraz extremalnej odporności na uszkodze-
nia zapewniają fasadom długotrwałą czystość oraz świe-
żość  koloru.

Farby CarboSol
Compact, Nespri, Grund
Farby z dodatkiem włókna węglowego o niespotykanej do-
tychczas sile krycia i bogatej kolorystyce, o działaniu foto-
katalitycznym w połączeniu z efektem perlenia, doskonale 
paroprzepuszczalne.
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warianty SyStEmU oCiEplEń Carbon z wEłną minEralną
wariant 1
odpornońń na uderzenie: lamela 32 j; płyta 30 j 
niepalny a2-s1,d0  
hbw * ≥5%

wariant 2
odpornońń na uderzenie: lamela 60 j; płyta 50 j 
niepalny a2-s1,d0 
hbw * ≥5%

Klej do wełny Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa

płyta ocieplająca lamela; płyta lamela; płyta

zbrojenie Carbonit (5 mm) Carbonit (pierwsza warstwa 5 mm)

Siatka Caparol 650/110 Caparol 650/110 

zbrojenie (2 warstwa) – Carbonit 3 mm (druga warstwa 3 mm)

siatka – Caparol 650/110 

podkład pod tynk putzgrund 610 putzgrund 610

tynk Carbopor 
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

Carbopor 
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

opcjonalnie: Farba opcjonalnie CarboSol opcjonalnie CarboSol

*  współczynnik odbicia  
ńwiatła rozproszonego

Efekt perlenia – zobacz film: 
www.extremalnefasady.pl/carbon-spachtel.html
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warianty SyStEmU oCiEplEń Carbon zE StyropianEm
wariant 1
odpornońń  
na uderzenie > 15 j
hbw * ≥15% 
b-s2,d0 (nro)

wariant 2
odpornońń  
na uderzenie > 25 j
hbw * ≥15% 
b-s2,d0 (nro)

wariant 3
odpornońń  
na uderzenie > 30 j
hbw * ≥15% 
b-s1,d0 (nro)

wariant 4
odpornońń  
na uderzenie > 50 j
hbw * ≥15% 
b-s1,d0 (nro)

Klej do styropianu Capatect 190 masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 masa 
klejowo-szpachlowa

płyta ocieplająca EpS EpS EpS EpS

zbrojenie CarbonSpachtel (3 mm) CarbonSpachtel (3 mm) Carbonit (5 mm) Carbonit (pierwsza 
warstwa 5 mm)

Siatka Caparol 650/110 Caparol 650/110 Caparol (650/110) Caparol 650/110 

zbrojenie 
(2 warstwa)

– – – Carbonit 3 mm 
(druga warstwa 3 mm) 

Siatka – Caparol 650/110 – Caparol 650/110 

podkład pod tynk – – putzgrund 610 putzgrund 610 

tynk Carbopor 
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 
mm

Carbopor 
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 
3,0 mm

Carbopor 
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 
3,0 mm

Carbopor 
uziarnienie 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 
3,0 mm

opcjonalnie: 
Farba

opcjonalnie CarboSol opcjonalnie CarboSol opcjonalnie CarboSol opcjonalnie CarboSol

* współczynnik odbicia ńwiatła rozproszonego



Jedyny na rynku zbrojony włóknem węglowym system ociepleń 

CARBON zapewnia extremalną odporność fasad na uszko-

dzenia mechaniczne i termiczne. Włókno węglowe jest jednym 

z najtrwalszych materiałów na Ziemi. Dlatego system ociepleń 

CARBON fi rmy Caparol wytrzymuje nawet 10-krotnie większe 

obciążenia niż dotychczasowe rozwiązania.

Odporność na uderzenia w J (dżulach)Carbon – fasady nie do pobicia!

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 5c
02-867 Warszawa
e-mail: info@caparol.pl

Infolinia: (22) 544 20 44
www.extremalnefasady.pl

CARBON


