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Czyste fasady

Zabytki architektury to wyrażona w kamieniu historia i kultura ludzkości. Zabytki architektury są dziedzictwem

twórczej działalności naszych przodków. Firma Caparol zajmuje się ochroną i konserwacją cennych dóbr kultury

od swego założenia ponad 110 lat temu. Swymi produktami na bazie wapna i krzemianów od dziesięcioleci

przyczynia się do restauracji i renowacji historycznrej substancji budowlanej. W całej Europie znajdują się zabytki

architektury o wielkiej wartości artystycznej, które zostały odnowione i uzyskały nowy wymiar piękna dzięki produk-

tom pod marką Caparol. Dokonaliśmy wszechstronnej analizy wcześniej stosowanych systemów i wytwarzamy je

dziś ponownie takimi samymi metodami, jak w przeszłości, jak na przykład nasze farby do drewna na bazie oleju

lnianego. Praca przy zabytkach architektury skłoniła nas do utworzenia nowej marki – Histolith – którą objęliśmy

wszystkie najwyższej jakości produkty przeznaczone do konserwacji zabytków.Dzięki temu konserwatorzy zabyt-

ków, architekci oraz firmy branży budowlanej otrzymali do dyspozycji program produkcyjny opracowany w jednej

firmie i obejmujący wszystkie materiały przeznaczone do renowacji historycznych budowli.Cieszymy się, że w ten

sposób możemy przyczynić się do ochrony i konserwacji cennych dóbr kultury na całym świecie. 

Dr Klaus Murjahn

Przewodniczący Zarządu Grupy Caparol
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Kolejnym kamieniem milowym stał się

już niemal legendarny środek wiążący

do farb pod marką Caparol. Środek ten

został opracowany przez dr Roberta

Murjahna w roku 1928 na bazie parafiny,

kazeiny i oleju drzewnego jako podsta-

wowych składników. Ponadto już od roku

1920 przedsiębiorstwo produkowało sze-

roką paletę farb krzemianowych na bazie

tzw. szkła wodnego. 

Farby krzemianowe również po drugiej wojnie

światowej stanowiły ważną część wciąż roz-

szerzanej palety produktów. 

Obecnie Caparol wytwarza specjalne produkty na bazie krze-

mianu pod wspólną marką Histolith dla branży konserwacji

zabytków architektonicznych. Świadectwem znakomitych

właściwości surowców wchodzących w skład produktów

Histolith są niezliczone budowle, w tym wiele historycznych

fasad w Niemczech i w innych krajach.

Firmy wchodzące w skład grupy Caparol zaliczają się do

największych niemieckich producentów farb i tynków na

bazie krzemianu.

Założyciel i właściciel firmy Deutsche Amphibolin-Werke, Robert

Murjahn, już w roku 1895 wynalazł farbę do fasad, której nadał

nazwę Murjahns Anstrich-Pulver. W produkcie tym spoiwami

były wapno i kazeina. Zastosowany przez Roberta Murjahna

mineralny wypełniacz przyczynił się do znakomitej odporności

na warunki klimatyczne oraz do trwałości barw. Sprzedaż farby

Murjahns Anstrich-Pulver przekroczyła wszystkie oczekiwania.

Farbę tę stosowano nie tylko do zabezpieczania i zdobienia

budynków mieszkalnych i komercyjnych, lecz również do

budynków reprezentacyjnych. 

Również już przed pierwszą wojną światową na rynek weszły

takie znane do dziś produkty, jak Amphibolin oraz Alpina. 

Są one nieustannie modyfikowane odpowiednio do najnow-

szego stanu techniki i dzięki temu zaliczają się do najstarszych

i najlepiej znanych marek produktów w naszej branży. 

Ponad 100 lat doświadczenia
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NNiieezzrróówwnnaannaa  ttrrwwaałłoośśćć

Minerały jako wypełniacze oraz jako nieorganiczne (miner-

alne) pigmenty tworzą razem z tzw. potasowym szkłem

wodnym kombinację materiałową nie do pobicia.

Kombinacja ta przejmuje od minerałów nadzwyczajną

odporność na czynniki atmosferyczne oraz trwałość, których

nie zapewnia żaden inny system farb. 

NNiieeppaallnnoośśćć

Systemy farb Histolith i Sylitol wyróżniają się nawet przy bar-

dzo wysokich temperaturach niepalnością, którą zawdzię-

czają swym mineralnym składnikom. Według normy DIN

4102, część 1, można je zaliczać do kategorii A2. W trakcie

pożaru produkty z systemu farb Histolith nie wydzielają

trujących gazów. 

UUnniikkaallnnaa  tteecchhnnoollooggiiaa  HHiissttoolliitthh::  ppooddwwóójjnnaa  kkrryyssttaalliizzaaccjjaa  

Właściwości farb krzemianowych polegają na ich zdolności

do krystalizacji („skamienienia”) z innymi składnikami mine-

ralnymi. Farby krzemianowe są jedynym systemem farb,

który dzięki obecności płynnego krzemianu potasowego

łączy się chemicznie z podłożem. Farby Histolith wiążą się

nie tylko z podlożem, lecz również z zawierającymi kwarc

składnikami wypełniaczy. Efektem jest podwyższona

trwałość i odporność na kredowanie. Zapewniają to tylko

produkty Histolith.

WWyyssookkaa  ddyyffuuzzjjaa  ppaarryy  wwooddnneejj  ((ppaarraammeettrr  ssdd--HH22OO))

Przepuszczalność dla pary wodnej (mierzona w metrach

jako parametr sd-H2O) informuje o prędkości dyfuzji wilgoci

przez strukturę budowlaną. Im mniejsza wartość sd, tym

większa jest przepuszczalność materiałów użytych na

powłokę. Farby krzemianowe wykazują się parametrem sd-

H2O = 0,01 m, co zgodnie z normą DIN EN ISO 7783-2 zal-

icza je do klasy „wysokiej”. Liczba sd-H2O jest, oprócz para-

metru absorpcji wody, najważniejszym fizyko-budowlanym

parametrem służącym do oceny farb „otwartych na dyfuzję”.

Kryształ kwarcu i nieorganiczne pigmenty 
w postaci sproszkowanej

Obraz krystalizacji na powierzchni murowanej struktury

Dyfuzyjność farb krzemianowych 
(z lewej – farba krzemianowa, z prawej – powłoka blokująca)

Farby krzemianowe nie są palne

Szczególne właściwości farb mineralnych
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GGrrzzyybbyy  ii  aallggii  

Wytwarzane na bazie krzemianu lub wapna farby Histolith

do wnętrz są odporne na rozwój grzybów i alg. Tę wyróż-

niającą je właściwość gwarantują, po pierwsze: wysoki od-

czyn zasadowy, alkaliczność, po drugie: wysoka przepusz-

czalność pary wodnej. Dla swego rozwoju grzyb wymaga

wilgoci i podłoża z organiczną pożywką. Ponieważ przy

zastosowaniu farb Histolith wilgoć szybko się ulatnia,

ściany pozostają suche; ze względu na mineralny skład

farb nie istnieje pożywka umożliwiająca rozwój pleśni.

Właśnie w dziedzinie wykończenia wnętrz jest to zaleta

decydująca przy zakupie farby.

NNiieeddoośścciiggnniioonnaa  rroożżnnoorrooddnnoośśćć  ooddcciieennii  bbaarrww

Choć liczba barwników nieorganicznych jest niewielka

w porównaniu z barwnikami organicznymi, to różnorod-

ność odcieni barw jest niemal nieograniczona. Przez

mieszanie różnych odpornych na światło pigmentów w

zmienianych proporcjach powstają coraz to nowe odcie-

nie, które zaspokajają wymagania nawet wymagajacych

projektantów. Odcienie uzyskiwane z tradycyjnych pigmen-

tów wywierają wrażenie naturalności i emanują historyczną

autentycznością.

DDoosskkoonnaałłaa  ooddppoorrnnoośśćć  nnaa  śśwwiiaattłłoo

Dzięki zastosowaniu nieorganicznych pigmentów, jak rów-

nież nieorganicznych spoiw, produkty pod marką Histolith

i Sylitol wyróżniają się znakomitą odpornością na światło.

Nawet wysokie natężenie promieniowania UV przez długi

czas nie prowadzi do blaknięcia intensywnych odcieni.

Dlatego nawet po wielu latach barwy za żaluzjami okienny-

mi mają ten sam odcień, co na nieosłoniętej fasadzie. Tak

zwany „test żaluzji” udowadnia: pod działaniem promieni

UV farby Histolith zachowują stabilność barw, co znaczy,

że są odporne na światło.

EEkkoollooggiiaa

Farby krzemianowe zgodne z normą DIN 18363, rozdział

2.4.1, składają się z potasowego szkła wodnego w postaci

stałej lub ciekłej, nieorganicznych pigmentów oraz mineral-

nych wypełniaczy – wszystkie te materiały nie są produko-

wane z ropy naftowej. Naturalność pochodzenia i nieszko-

dliwość dla środowiska rozciąga się od metod pozyskania

surowców przez ich przetwarzanie aż do utylizacji odpa-

dów. Farby krzemianowe i wapienne można utylizować tak,

jak zwyczajny gruz budowlany. 

Kolonia porostów pod mikroskopem

Nawet wysokie obciążenie promieniami ultrafioletowymi 
nie powoduje blaknięcia barw

Odcienie barw nieorganicznych
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Produkty Histolith wyróżniają się ekonomicznością zastosowania. Niewielki

wysiłek przy malowaniu i znakomita trwałość produktów Histolith sprawiają,

że są to systemy farb doskonałe i o wysokiej jakości. Kolejnym punktem

dodatnim jest łatwość przeróbki. 

Wyjątkowe 
właściwości 
mineralnych 
systemów farb

Zespół 
poklasztorny 
Ojców Pijarów 
w Rzeszowie
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Farby krzemianowe są jedynym systemem farb, który

dzięki zawartości spoiwa, którym jest ciekły krzemian

potasowy (potasowe szkło wodne), chemicznie łączy

się z podłożem. To chemiczne wiązanie farb krzemia-

nowych jest od dawna znane po nazwą krystalizacja,

sylifikacja lub skrzemiankowanie. Wiązanie to zachodzi

zawsze po naniesieniu farby krzemianowej na mineral-

ne podłoże. 

Dla uzyskania wymaganej grubości powłoki farby

nie wystarcza dodanie pigmentow do potasowego

szkła wodnego. Aby otrzymać pożądane wypełnienie

i grubość warstwy, które sa niezbędne dla wyrównania

powierzchni i uzyskania trwałości powłoki, do farby

dodaje się wypełniacze. Jest to z reguły kreda i inne

substancje zawierające wapn, które nie reagują z krze-

mianem sodowym. Wapienne wypełniacze ulegają roz-

puszczeniu przez kwaśne deszcze, pigmenty są uwal-

niane, co w przypadku jasnych odcieni określane jest

jako kredowanie. 

Dla poprawienia trwałości farby krzemianowej niezbęd-

ne jest zastąpienie wypełniaczy wapiennych przez

mączkę kwarcową. Kwarcowy komponent reaguje

z potasowym szkłem wodnym w taki sam sposób,

jak potasowe szkło wodne reaguje z wapiennym

podłożem. Dzięki temu w krzemianowych farbach

Histolith wytwarza się znacznie wyższa odporność

na ścieranie, zauważalnie wyższa odporność na kre-

dowanie, jak również wzmocnienie odporności na

utratę koloru. Tak zwanej „podwójnej sylifikacji” za-

wdzięczamy o wiele dłuższy czas eksploatacji takiej

powłoki farbowej.

Krystalizację produktów Histolith o mineralnej bazie

i zawierających wypełniacze na bazie kwarcu nazy-

wamy podwójną sylifikacją. Dla zachowania stopnia

rozdrobnienia kwarcowych składników kombinacji 

pigment-wypełniacz, który wymagany jest przez re-

cepturę farby, niezbędne są skomplikowane procesy

technologiczne. W trakcie procesu produkcyjnego na-

stępuje przeróbka (zmielenie) kwarcu w zamkniętym

reaktorze na mączkę kwarcową oraz wymieszanie jej

z pigmentami w celu otrzymania określonej kombinacji

pigment-wypełniacz. Proces wymaga spełnienia

ostrych środków bezpieczeństwa, co jest przyczyną

wysokich kosztów produkcji.

Firma Caparol zrealizowała tę innowację i obecnie ofe-

ruje rodzinę produktów Histolith, jedyny w swoim ro-

dzaju krzemianowy system farb, który w porównaniu

z innymi farbami krzemianowymi wyróżnia się nad-

zwyczaj długim czasem eksploatacji przy również

wyraźnie lepszej odporności na kredowanie.

Farby krzemianowe Histolith: 
Unikalne farby z podwójną krystalizacją

Kwarcowe 
wypełniacze

sylifikacja

Po
d
ło
że

W
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st
w

a 
fa

rb
y
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Usługi w dziedzinie odnowy i renowacji

Renowacja zabytków architektury jest

interdysplinarnym obszarem, który

stawia szczególnie wysokie wyma-

gania przed projektantami i wyko-

nawcami. 

Stosowne techniki pracy i materiały

należy dobrać w zależności od zadań

konserwatorskich i stanu obiektu.

Eksperci firmy Caparol oferują swoją

pomoc i doradztwo. Oprócz naszych

mobilnych pracowników działających

na terenie całej Polski, do dyspozycji

stoi wydział konserwacji zabytków

i jego specjaliści. Swe usługi oferują

również nasze filie rozmieszczone

w krajach wschodnio i zachodnio-

europejskich. 

Niezależnie od usług dla konserwacji

zabytków, oferujemy pracę naszej 

centrali badawczej Zentrale Prüf- und

Meßtechnik. Wyposażone w najnowo-

cześniejszą aparaturę laboratorium

może wykonywać analizy próbek

w bardzo szerokim zakresie materia-

łów i metod. Laboratorium jedno-

znacznie wyjaśnia przyczyny szkód

oraz określa odpowiednie metody

i materiały do restauracji obiektów. 

Na podstawie starannych badań

wstępnych i analizy obiektu określamy

praktyczne propozycje renowacji wraz

z opisem usług. Nasza oferta obejmuje

nałożenie wzorcowych powłok na

wybrane powierzchnie oraz doradztwo

w trakcie realizacji prac.
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W krajach europejskich fasady historycznych obiektów

są pokrywane przeważnie farbami krzemianowymi.

Pomimo tego, tradycyjne farby wapienne od kilku lat

przeżywają renesans w zastosowaniach zewnętrznych.

Farby z żywicami silikonowymi są cenione szczególnie

jako matowe powłoki renowacyjne na podłożach

powodujacych problemy. Te systemy farb omawiamy

szczegółowo w dalszych częściach broszury. 

Farby krzemianowe
i dyspersyjne farby
krzemianowe
Farby krzemianowe dzielą sie zasadniczo na dwie

grupy według normy DIN 18363, rozdział 2.4.1:

••  DDwwuukkoommppoonneennttoowwee  ffaarrbbyy  kkrrzzeemmiiaannoowwee  ((ttzzww..  ffaarrbbyy

22KK,,  ffaarrbbyy  cczzyyssttoo  kkrrzzeemmiiaannoowwee))  nnaa  bbaazziiee  ppoottaassoowweeggoo

sszzkkłłaa  wwooddnneeggoo,,  ppiiggmmeennttóóww  ii  wwyyppeełłnniiaacczzyy..  NNiiee  zzaawwiiee--

rraajjąą  sskkłłaaddnniikkóóww  oorrggaanniicczznnyycchh..  

••  KKrrzzeemmiiaannoowwee  ffaarrbbyy  ddyyssppeerrssyyjjnnee  zzaawwiieerraajjąąccee  ppoottaa--

ssoowwee  sszzkkłłoo  wwooddnnee,,  ppiiggmmeennttyy,,  wwyyppeełłnniiaacczzee  ii  ddyyssppeerr--

ggoowwaannee  ttwwoorrzzyywwoo  sszzttuucczznnee,,  ww  ttyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  cczzyynn--

nniikk  hhyyddrrooffoobboowwyy..  CCaałłkkoowwiittaa  zzaawwaarrttoośśćć  sskkłłaaddnniikkóóww

oorrggaanniicczznnyycchh  nniiee  mmoożżee  pprrzzeekkrraacczzaaćć  55%%..

DDwwuukkoommppoonneennttoowwee  ffaarrbbyy  kkrrzzeemmiiaannoowwee

Dwukomponentowe farby krzemianowe są stosowane

na podłoża mineralne już od 120 lat. Zawierają tzw. po-

tasowe szkło wodne (krzemian potasowy) jako spoiwo,

mineralne i odporne na odczyn zasadowy pigmenty

oraz wypełniacze. Tworzą powłoki o otwartych porach,

w wysokim stopniu przepuszczalne dla wody, pary

wodnej i dwutlenku węgla. Farby krzemianowe ulegają

utwardzeniu przez sylifikację. Z rozpuszczonego

w wodzie potasowego szkła wodnego, które jest

określane również mianem werniksu, w procesie tym

powstaje szkłopodobne spoiwo, które jest odporne

na wodę i kwasy. 

Na zasadzie powinowactwa chemicznego potasowe

szkło wodne reaguje w pierwszej kolejności z krzemo-

wymi komponentami farby, w szczególności z mączką

kwarcową, która również wchodzi w skład krzemiano-

wych farb Histolith. Następnie w trakcie sylifikacji za-

chodzi spajanie z krzemianowym podłożem. 

Obydwa komponenty – pigmenty i werniks – muszą zo-

stać zmieszane przed malowaniem w ściśle określonych

proporcjach. Mieszanina ta nie jest stabilna i nie można

jej przechowywać przez dłuższy czas; musi zostać zuży-

ta w czasie wyznaczonym przez producenta farby. 

Mieszanie należy wykonywać szczególnie starannie, po-

nieważ w znacznym stopniu wpływa na jakość powłoki.

System dwukomponentowych farb Histolith Kristallin pro-

dukowany przez Caparol został zatem opracowany w ta-

ki sposób, aby w możliwie najwyższym stopniu wyklu-

czyć błędy mieszania. Farby Histolith Kristallin zawiera-

ją już rozpuszczone w wodzie komponenty o ciastowa-

tej konsystencji (odporne na światło pigmenty z tlen-

ków metali) i komponenty werniksu Histolith Fixativ. 

Mieszanie farby jest bardzo proste, ponieważ pigmenty

nie wymagają uprzedniego pracochłonnego dołowa-

nia. Nie istnieje źródło kurzu. W ten sposób uzyskaliś-

my nieosiągalne do tej pory w farbach dwukomponen-

towych bezpieczeństwo stosowania. 

DDyyssppeerrssyyjjnnee  ffaarrbbyy  kkrrzzeemmiiaannoowwee

Dyspersyjne farby krzemianowe są wytwarzane już od

ponad 35 lat. W porównaniu do czysto mineralnych

farb krzemianowych wyróżniają się przede wszystkim

prostszymi metodami nakładania i większą liczbą

możliwych zastosowań. 

Farby Histolith i Sylitol do fasad charakteryzują się

wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej, jak

również właściwościami hydrofobowymi. Wykazują

bardzo dobre właściwości budowlano-fizyczne

i w optymalny sposób chronią podłoże przed szkodli-

wą dla budowli wilgocią. Znakomita trwałość jest efek-

tem tak zwanej podwójnej sylifikacji: potasowe szkło

wodne pełni rolę spoiwa z wypełniaczami o wysokiej

reaktywności oraz z mineralnym podłożem. 

Krzemianowe farby do wnętrz: Sylitol Bio-Innensilikat

farbe oraz  Histolith Raumquarz wyróżniają się wysoki-

mi parametrami dyfuzji i absorpcji. Są to zalety istotne

szczególnie przy stosowaniu na ściany wewnętrzne,

na których kondensuje woda, ponieważ redukują

odkładanie się cząstek brudu. 

Najważniejsze systemy farb fasadowych
dla konserwacji zabytków
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WWsskkaazzóówwkkii  ddoo  ssttoossoowwaanniiaa  ffaarrbb  kkrrzzeemmiiaannoowwyycchh  

W trakcie krystalizacji farb krzemianowych, z rozpusz-

czonego w wodzie krzemianu potasowego powstaje

nierozpuszczalne wiaząnie krzemianowe, które w opty-

malny sposób przebiega w następujących warunkach:

••  oobbeeccnnoośśćć  kkwwaarrccuu  jjaakkoo  ddrruuggiieeggoo  sskkłłaaddnniikkaa  rreeaakkccjjii

ww ppooddłłoożżuu  ii  ww  mmiiaarręę  mmoożżlliiwwoośśccii  rróówwnniieeżż  ww wwyyppeełłnniiaacczzuu,,

••  tteemmppeerraattuurraa  ppooddłłoożżaa  ii  ppoowwiieettrrzzaa  ppoowwyyżżeejj  ++88  °°CC..

Te warunki graniczne dotyczą i dwukomponentowych

farb krzemianowych, i dyspersyjnych farb krzemiano-

wych. W przypadku aplikowania tych farb przy niższych

temperaturach dochodzi do zakłócenia przebiegu wy-

twarzania się wiązania. Szkło wodne nie w całości ule-

ga krystalizacji. Wynikłe z tej przyczyny wady powłoki

malarskiej, np. złuszczanie i kredowienie, są powszech-

nie znane. 

Dwukomponentowe farby krzemianowe mają ograni-

czony zakres podłoży, na które mogą być nakładane.

Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że farby krzemianowe

wymagają podłoża mineralnego, które może uczestni-

czyć w reakcji. Odpowiednim podłożem są np. tynki

z zapraw grupy P Ic, P II, P III. Piaskowce muszą posia-

dać trwałą powierzchnię i nie mogą wykazywać obsy-

pywania się. Gdy sytuacja tego wymaga, muszą zostać

uprzednio wzmocnione przez zastosowanie estru kwa-

su krzemowego (HHiissttoolliitthh  SStteeiinnffeessttiiggeerr). Wapienie nie

są odpowiednim podłożem dla dwukomponentowych

farb krzemianowych, ponieważ zawierają co najwyżej

niewielkie ilości kwarcu, co powoduje brak zdolności

do sylifikacji. 

Nie można nakładać dwukomponentowych farb krze-

mianowych na stare powłoki malarskie ze składnikami

organicznymi (np. farby dyspersyjne). Niezbędne jest

całkowite usunięcie starej farby, czego w większości

przypadków praktycznych nie sposób zrealizować. 

Na oczyszczone z farby powierzchnie należy nanosić

raczej dyspersyjne farby krzemianowe. 

Paleta zastosowań dyspersyjnych farb krzemianowych

jest znacznie większa, niż dla farb dwukomponento-

wych, ponieważ te pierwsze z charakteryzują się mniej-

szym napięciem powierzchniowym i, zależnie od za-

wartości organicznego spoiwa, można je nakładać

na podłoża o właściwościach powodujących problemy. 

Krzemianowe farby dwuskładnikowe należy nakładać

tradycyjnymi technikami z użyciem pędzla. Przydatne

są specjalne pędzle o krótkim włosiu, którymi farbę

nanosi się i rozprowadza ruchami na krzyż. Dyspersyj-

ne farby krzemianowe można nanosić pędzlem lub

wałkiem. 

PPrrzzyy  nnaannoosszzeenniiuu  ppoowwłłookkii  ffaarrbbyy  kkrrzzeemmiiaannoowweejj  nnaalleeżżyy

pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  kkiillkkuu  ppooddssttaawwoowwyycchh  zzaassaadd::

W przypadku nowych tynków  należy przestrzegać 

minimalnych czasów utwardzania tynku przed malo-

waniem:

••  TTyynnkkii  wwaappiieennnnee  zz  ggrruuppyy  zzaapprraaww  PP  IIcc::

Przynajmniej 4 tygodnie. Wskazówka: tynki wapienne

z grupy zapraw P Ia, P Ib nie nadają się do pokrywa-

nia krzemianowymi farbami dwukomponentowymi,

ponieważ farby te mają zbyt wysoką wytrzymałość

i wysychają ze zbyt wielkimi naprężeniami własnymi.

Wymienione tynki należy raczej pokrywać farbami

wapiennymi. Przy zastosowaniu krzemianowych farb

dwukomponentowych należy dodatkowo nałożyć

warstę szlichty o minimalnej grubości 5,0 mm.

••  WWyyssookkoohhyyddrraauulliicczznnee  ttyynnkkii  wwaappiieennnnee  PP  IIIIaa,,  

ttyynnkkii  nnaa bbaazziiee  cceemmeennttuu  wwaappiieennnneeggoo  PP  IIIIbb  

ii  ttyynnkkii  cceemmeennttoowwee  PP  IIIIII::  

Przynajmniej 2 tygodnie.Stare tynki należy usuwać 

mechanicznie lub fluatować z użyciem Histolith Fluat,

gdyż w przeciwnym przypadku mogą powstać proble-

my z przyczepnością powłoki malarskiej lub ze złusz-

czaniem się. 

Stare tynki, o powierzchni naruszonej przez czynniki 

klimatyczne, należy zagruntować dla ich wzmocnienia

stosując HistolithKristallin-Fixativ lub Histolith Silikat 

-Fixativ rozcieńczony zależnie od chłonności podłoża.

Podłoża pokryte algami i grzybami należy starannie

oczyścić, algi usunąć roztworem biocydu Histolith

Algen-Entferner. Zasadowy odczyn farb krzemiano-

wych nie wystarcza do ochrony przed algami i grzyba-

mi, ponieważ farby krzemianowe na powierzchniach

zewnętrznych ulegają bardzo szybkiej neutralizacji.

Przyczyny rozwoju alg i grzybów są bardzo różnorod-

ne. Zapobieganie rozwojowi alg i grzybów musi

uwzględniać szczególne warunki danego obiektu.
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Wstęp

Farby wapienne
Zastosowanie farb wapiennych datuje się już od sta-

rożytności. Ten rodzaj farb był najważniejszym mate-

riałem na powłoki malarskie fasad i ścian wewnęt-

rznych. W 20 wieku były stopniowo zastępowane przez

farby krzemianowe.

Jako spoiwo w farbach wapiennych stosowane jest ga-

szone wapno, dołowane w wodzie, a następnie miesza-

ne z mineralnymi pigmentami i wypełniaczami, a następ-

nie przerabiane już tak, jak farba. Utwardzanie farb

wapiennych następuje dzięki procesowi karbonatyzacji.

W procesie tym ponownie powstaje wapień, który jest

substancją stabilną w zmiennych warunkach klimaty-

cznych. Należy przyznać, że karbonatyzacja zachodzi

relatywnie powoli; silny ujemny wpływ na nią mają

czynniki zewnętrzne, w szczególności bardzo wysokie

temperatury powodujące redukcję wilgotności, a także

mróz. W następstwie następuje silne kredowanie po-

włoki wapiennej i przedwczesne uleganie czynnikom

atmosferycznym. Ponadto nie można nie wspomnieć,

że farby wapienne w konkretnych warunkach panują-

cych wokół obiektu szybciej ulegają czynnikom atmos-

ferycznym, niż nowoczesne farby do fasad. Dotyczy to

zwłaszcza regionów przemysłowych o silnie zanieczysz-

czonym powietrzu, które obecnie na szczęście już

zmalało. 

Ponadto farby wapienne są względnie mniej odporne

na powierzchniach wystawionych na działanie czyn-

ników atmosferycznych bez konstrukcyjnego zabez-

pieczenia przed deszczem, jak np. górne powierzchnie

gzymsów lub inne wystające elementy fasad albo wol-

no stojące rzeżby. Doświadczenia ostatnich lat wyka-

zują jednak bez wątpienia, że przy zastosowaniu farb

wapiennych na odpowiednich podłożach oraz przy

prawidłowej formule i metodzie nakładania farby moż-

na wytworzyć trwałe powłoki dla fasad. Jest to przyczy-

na, dla której farby wapienne od kilku lat przeżywają

renesans zastosowania do konserwacji zabytków.

Konserwatorzy cenią różnorodność barw farb wapien-

nych, stopień otwarcia ich porów oraz mniejsze, niż 

dla farb krzemianowych, naprężenia własne. W celu

podwyższenia odporności na czynniki atmosferyczne,

receptury farb wapiennych z dawnych czasów zostały

wzbogacone o dodatki organiczne, jak kazeina i olej

lniany. 

Zawartość części organicznych nie może przekroczyć

5%. Do tego poziomu przepuszczalność pary wodnej

utrzymuje się na poziomie typowym dla farby wapien-

nej. Ponadto dodawane są mineralne wypełniacze, jak

np. zmielony wapień lub piasek kwarcowy, których rola

polega na zwiększeniu grubości warstwy, przy czym

uzyskuje się lepsze rozmieszanie farby. 

Również stabilność powłoki malarskiej ulega poprawie,

ponieważ warstwa wystawiona na czynniki atmosferycz-

ne i ścieranie jest grubsza. 

Farby wapienne Histolith są wytwarzane (dyspergowa-

ne) w specjalnych mieszalnikach. Dołowane spoiwo

wapienne ulega w tym procesie roztarciu na bardzo

małe cząstki, co podwyższa reaktywność farby i przys-

piesza jej twardnienie. Farby wapienne i masy farbowe

Histolith łączą zalety tradycyjnych farb wapiennych

z dzisiejszymi wymaganiami łatwego i racjonalnego

nakładania oraz wysokiej odporności na czynniki atmo-

sferyczne.

ZZaassttoossoowwaanniiee  ffaarrbb  wwaappiieennnnyycchh  HHiissttoolliitthh  

Zgromadziliśmy już 15-letnie pozytywne doświadczenia

w stosowaniu farb wapiennych Histolith na powierzch-

niach wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiednimi

podłożami dla tych farb są tynki na bazie zapraw P I,

P II i P III. Farby wapienne Histolith można nanosić me-

todą al fresco na świeży i jeszcze wilgotny tynk, jak

również techniką al secco na już utwardzony tynk,

na stare mineralne powloki malarskie lub na chłonne

struktury z kamienia naturalnego. Niemniej należy

zauważyć, że cieniowana powłoka z farby wapiennej

naniesiona metodą al fresco wysycha bardziej lub

mniej równomiernie. Z tego powodu istnieje możliwość,

że na pomalowanej powierzchni pojawią się wykwity

wapna ze świeżego tynku, a z nich wytworzą się białe

łuski. Należy najpierw wykonać doświadczalne malowa-

nie na stosownej powierzchni. Gdy istotna jest równo-

mierność powłoki malarskiej, to niezbędne jest uprzed-

nie utwardzenie tynku (tynki wapienne: ok. 4 tygodni).

Następnie należy poddać tynk fluatowaniu, jak przy far-

bach krzemianowych, opłukać i pokryć wapienną farbą

Histolith. Po pewnym czasie w następstwie wpływu

czynników atmosferycznych rozpocznie się naturalne

blaknięcie wapiennej powłoki malarskiej. 

Przy zastosowaniu farb wapiennych Histolith wystarcza

dwukrotne lub trzykrotne nałożenie powłoki malarskiej

– w zależności od podłoża. Na zamówienie dostarcza-

my farby w postaci mleka wapiennego do lazurowania. 

Nakładanie farb wapiennych zalecamy wykonać pędz-

lem. Jako środek do utwardzania starych tynków oferu-

jemy wysoko ceniony grunt krzemianowy o nazwie

Histolith Silikat-Fixativ.



Dawna Kantyna, Spital nad rzeką Drau, farby wapienne Histolith (Austria)

Dawna Kasa Oszczędności, Feldbach
farby wapienne Histolith (Austria)

Kościół w Zalesiu, farby wapienne Histolith (Polska)

Muzeum Regionalne, Berlin-Köpenick, 
farby wapienne Histolith (Niemcy)
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Histolith Fassadenkalk

Doskonałej jakości, gotowa do obróbki farba wapienna na bazie 

dyspergowanego wapna, stosowana przede wszystkim na obiektach

zabytkowych. Przeznaczona do podłoży mineralnych w sektorze

zewnętrznym.

Opakowanie: 12,5 litra

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem lub 
natryskiwanie.

Ok. 150-200 ml/m2 
na jedną warstwę 
na gładkim podłożu. 
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 1014.

• Odporna na niekorzyst-
ne warunki atmosfe-
ryczne.

• Nie tworzy błony.
• Silnie przepuszczalna 

dla pary wodnej.
• Egalizująca.
• Łatwa w obróbce.
• O właściwościach

grzybobójczych bez
specjalnych dodatków.

Biała.
Możliwość barwienia 
za pomocą suchych 
pigmentów lub past 
barwiących odpornych 
na działanie wapna. 
Barwienie fabryczne 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Zalecane malowanie 
dużym pędzlem.

Ok. 150-200 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu. 
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 1015.

• Odporna na niekorzyst-
ne warunki atmosferycz-
ne.

• Nie tworzy błony.
• Silnie przepuszczalna

dla pary wodnej.
• Łatwa w obróbce.
• O właściwościach

grzybobójczych bez
specjalnych dodatków.

Biała.
Możliwość barwienia 
za pomocą suchych 
pigmentów lub past 
barwiących odpornych 
na działanie wapna. 
Barwienie fabryczne 
na zamówienie.

Histolith Kalkschlämme

Doskonałej jakości, gotowa do obróbki szlamówka wapienna 

na bazie dyspergowanego wapna, stosowana przede wszystkim 

w obiektach zabytkowych. Przeznaczona do wykonywania wypełniających,

wyrównujących strukturę warstw na podłożach mineralnych w sektorze

zewnętrznym i wewnętrznym. Służy także do mostkowania (szlamowania)

drobnych rys skurczowych.

Opakowanie: 25 kg

Gruboziarnista szlamówka wapienna.

Wapienna farba fasadowa.

Program materiałów wapiennych Histolith
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Farby krzemianowe to najbardziej rozpowszechnione materiały malarskie w konserwacji zabytków. 

Są to mineralne, podatne na dyfuzję pary wodnej materiały powłokowe o dużej odporności na niekorzystne 

warunki atmosferyczne. 

Przez dziesięciolecia firma Caparol zdobywała doświadczenia w dziedzinie produkcji farb krzemianowych.

W zależności od rodzaju zadania konserwatorskiego i właściwości podłoża udostępniamy różne materiały 

z programu materiałów krzemianowych.

Histolith
program materiałów krzemianowych

Kościół przyklasztorny Ojców Bazylianów, 
Przemyśl, Sylitol Finish

Kościół, Żelechów, Sylitol

Ratusz, Wrocław, Sylitol Finish

Muzeum Fajek w Przemyślu, Sylitol



Czyste fasady

Kościół, Wasilków, Sylitol

Kościół, Czudec, Sylitol Ratusz, Zamość, Sylitol

1166
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Farby fasadowe

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowość
= 0,7 kg/m2/h 
wg DIN 4108.

• Dobrze kryjąca.
• Silnie dyfuzyjna

(sd<0,05 m).
• Wysoki stopień bieli.
• Łatwa w obróbce.
• Ekologiczna, 

o neutralnym
zapachu.

Biała.
Możliwość barwienia 
pigmentami z grupy 
Sylitol-Volltonfarben 
w każdym stosunku.
Barwienie fabryczne 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Ok. 150-200 ml/m2 
na jedną warstwę 
na gładkim podłożu. 
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio 
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 195.

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Silnie przepuszczalna
dla pary wodnej i CO2

• Wysoka przyczepność,
silne skrzemionkowanie
z podłożem.

• Mikroporowata, 
nie pęczniejąca.

• Ekologiczna, 
o neutralnym zapachu.

• Bez dodatków 
organicznych.

Biała.
Barwienie fabryczne 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie 
pędzlem.

Ok. 150 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio 
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 1000.

Malowanie pędzlem, 
wałkiem lub natryski-
wanie.

Histolith-Kristallin 

Dwuskładnikowa, krzemianowa farba do powierzchni wewnętrznych

i zewnętrznych bez dodatków organicznych przeznaczona do wykonywania

odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne powłok o wysokiej prze-

puszczalności dla pary wodnej i dwutlenku węgla na tynkach wapiennych,

cementowych i cementowo-wapiennych oraz do renowacji starych powłok

z farb krzemianowych. Dzięki czystemu wiązaniu krzemianowemu następuje silne 

skrzemionkowanie Histolith Kristallin z podłożem, w wyniku czego powstaje szlachetna matowa

powłoka o znakomitych parametrach fizycznych i dużej odporności na kwaśne zanieczyszczenia

powietrza. Z tego też powodu doskonale nadaje się do renowacji obiektów zabytkowych.

Opakowanie: 10 litrów + 10 litrów fiksatywa

Dwuskładnikowa, „czysto“
krzemianowa farba do powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych

Histolith
Außenquarz

Matowa farba fasadowa na bazie krzemianowej wg DIN 18363, 

punkt 2.4.1.do wykonywania nadzwyczaj odpornych na kredowanie, 

silnie kryjących powłok fasadowych o wysokiej odporności na działanie

kwaśnych zanieczyszczeń powietrza. Przeznaczona do zastosowania

na niepowlekanych podłożach mineralnych, murze licowym z cegły

wapienno-piaskowej, pozbawionym wykwitów kamieniu naturalnym

oraz nośnych powłokach z farb krzemianowych. Doskonale nadaje się do tworzenia „natural-

nych" powłok podczas konserwacji zabytków.

Opakowanie: 12,5 litra

Farba krzemianowa 
o podwójnym wiązaniu, 
wzmacniana kwarcem.

Program materiałów krzemianowych Histolith
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Farby fasadowe

Sylitol-
Compact 

Przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, wypełniających powłok

fasadowych o wysokiej odporności na wpływ niekorzystnych warunków

atmosferycznych, wykazujących działanie ochronne przed agresywnymi

zanieczyszczeniami powietrza na podłożach mineralnych. Szczególnie

dobrze nadaje się do egalizacji nierównomiernie zatartych tynków oraz jako

podłoże sczepne na zwartych i gładkich powierzchniach w sektorze wewnętrznym 

i zewnętrznym przed nałożeniem powłok krzemianowych, a także do wykonywania 

miękko-plastycznych, odpornych na szorowanie, wytrzymałych powłok na ścianach wewnętrznych.

Opakowanie: 12,5 litra

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowa 
wg DIN 4108.

• Odporna na 
zanieczyszczenia 
przemysłowe i spaliny.

• Dobrze kryjąca.
• Grubowarstwowa.
• Silnie dyfuzyjna 

(sd-H2O<0,1 m) 
i przepuszczalna 
dla CO2.

• Rozpuszczalna 
w wodzie.

• Ekologiczna, 
o neutralnym zapachu.

Biała.
Możliwość barwienia
z dodatkiem 
maks. 10% 
pigmentów z grupy
Sylitol-Volltonfarben.
Ciemniejsze barwy 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem
lub wałkiem.

Ok. 200-250 ml/m2

na jedną warstwę.
Zużycie odpowiednio 
wzrasta w zależności
od struktury podłoża.

Karta informacyjna 
nr 194.

Grubowarstwowa powłoka na bazie 
krzemianowej wg DIN 18363, punkt 2.4.1. 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sylitol-Finish 

Do tworzenia głęboko matowych, jednorodnych, wysoce kryjących

powłok na mineralnych tynkach i powłokach malarskich. Przeznaczona

w szczególności do wykańczania niejednorodnych kolorystycznie

podłoży mineralnych.

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów oraz 2,5 litra

• Odporna na działanie
czynników 
atmosferycznych.

• Nie chłonąca wody 
wg normy DIN 4108.

• Odporna na ścieranie
wg DIN 53778.

• Wysoce dyfuzyjna,
wyrównująca
kolorystykę podłoża. 

• Doskonale kryjąca.
• Ekologiczna, 

o słabym zapachu.

Barwiona w odcieniach
kolekcji 3D-System,
caparol Color oraz 
wg wielu innych
dostępnych 
na rynku kolekcji
kolorystycznych.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem,
wałkiem lub natryskiem 
powietrznym (Airless).

Ok. 200-250 ml/m2

na jednokrotne 
malowanie gładkiej
powierzchni. 
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna
nr 195.

Modyfikowana, dyspersyjno-silikatowa 
farba elewacyjna.

Możliwość barwienia 
w systemie ColorExpress

Program materiałów krzemianowych Sylitol
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Sylitol Antik-Lasur 

Przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok na podłożach 

mineralnych, szczególnie na tynkach i powierzchniach z kamienia 

naturalnego. Dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania 

szczególnie dobrze nadaje się do konserwacji zabytków, a także 

do wykańczania nowoczesnych, modnych fasad i ścian w pomieszczeniach.

Opakowanie: 10 litrów oraz 5 litrów

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowa 
wg DIN 4108.

• Silnie dyfuzyjna 
(sd-H2O<0,05 m) 
i przepuszczalna 
dla CO2

• Wysoka przyczepność.
• Odporna na agresywne

zanieczyszczenia 
powietrza.

• Ekologiczna, 
o neutralnym zapachu.

Biała – transparentna.
Możliwość barwienia 
z dodatkiem maks. 
30% pigmentów 
z grupy 
Sylitol-Volltonfarben.
Ciemniejsze barwy 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem
lub wałkiem.

Ok. 100-150 ml/m2

na jedną warstwę.
Zużycie odpowiednio
wzrasta w zależności
od struktury podłoża.

Karta informacyjna 
nr 194.

Gotowa do obróbki lazura 
na bazie krzemianowej 
wg DIN 18363, punkt 2.4.1.

• Odporny na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowy 
wg DIN 4108.

• Matowy.
• Dyfuzyjny.
• Przepuszczalny dla CO2

• Dobra przyczepność 
do podłoża.

• Ekologiczny, 
o neutralnym zapachu.

• Do powierzchni
wewnętrznych 
i zewnętrznych.

• Do nadawania 
delikatnej struktury 
późniejszym 
powłokom z lazury
Sylitol Antik-Lasur.

Biała.
Możliwość barwienia 
z dodatkiem
maks.10% 
pigmentów z grupy 
Sylitol Volltonfarben.
Ciemniejsze barwy 
na zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem na
gładkich podłożach. 
Na szorstkich
powierzchniach 
o wyodrębnionej struk-
turze nakładanie 
wałkiem.

Ok. 450-500 g/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu. 
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 193.

Sylitol-Minera 

Przeznaczony do wykonywania dobrze wypełniających, egalizujących

powierzchnię powłok fasadowych. Szczególnie dobrze nadaje się 

do szlamowania rys w warstwach gruntujących, pośrednich i wierzchnich.

Doskonały jako zwiększający przyczepność kontaktowy środek gruntujący 

na zwartych i gładkich podłożach, powierzchniach z fragmentami starych

powłok malarskich i warstw gruntujących przed nałożeniem powłok 

krzemianowych.

Opakowanie: 22 kg

Kwarcowy środek gruntujący i strukturalna 
powłoka wierzchnia na bazie krzemianowej 
wg DIN 18363, punkt 2.4.1.



2200

Farby fasadowe

Sylitol-Konzentrat 111

Przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoży mineralnych, 

do egalizacji silnie i nierównomiernie chłonących powierzchni przed

położeniem warstw i powłok z farb krzemianowych oraz do rozcieńczania 

farb i tynków z grupy Sylitol.

Opakowanie: 10 litrów oraz 2,5 litra

Materiał bezbarwny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem - 
należy dobrze 
wetrzeć.

W zależności od
chłonności i struktury
podłoża 
ok. 100-150 ml/m2

materiału w stanie 
nierozcieńczonym.

Karta informacyjna 
nr 195 i 191.

Środek gruntujący 
i rozcieńczalnik na bazie 
krzemianowej.

Sylitol-Volltonfarben 

Przeznaczone do barwienia farb i tynków z grupy Sylitol 

i wykonywania barwnych powłok, malowideł i napisów 

w intensywnych kolorach na podłożach mineralnych.

Opakowanie: 5 litrów oraz 750 ml

• Odporne na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowe 
wg DIN 4108.

• Silnie dyfuzyjne.
• Światłotrwałe 

we wszystkich 
odcieniach.

• Dobry stopień krycia.
• Intensywne kolory.
• Ekologiczne, 

o neutralnym zapachu.

Opisane w produktach
Sylitol.

Czarna, żółta-ochrowa,
umbra, zielona, żółta,
czerwień tlenkowa,
kobaltowo-niebieska,
pomarańcz tlenkowy,
brąz tlenkowy. Istnieje
możliwość mieszania
barwników między
sobą oraz z farbami 
i tynkami z grupy
Sylitol.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie 
pędzlem, wałkiem 
lub natryskiwanie.

W przypadku 
malowideł i napisów
ok. 130-150 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 195.

Barwniki 
na bazie krzemianów.

Program materiałów krzemianowych Sylitol
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Histolith 
Kristallin-Fixativ

Przeznaczony do wzmacniania i egalizacji silnie chłonących podłoży

mineralnych z grupy zapraw wapiennych, cementowych i cementowo

-wapiennych oraz starych zwietrzałych warstw farb krzemianowych 

przed położeniem powłoki z farby krzemianowej Histolith Kristallin, 

a także do rozcieńczania farby Histolith Kristallin.

Opakowanie: 10 litrów

• Spoiwo silikatowe na
bazie szkła wodnego
potasowego.

Material bezbarwny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem -
należy dobrze 
wetrzeć.

W zależności 
od chłonności 
i struktury podłoża 
ok. 100-150 ml/m2

materiału w stanie 
nierozcieńczonym.

Karta informacyjna 
nr 1001.

Środek gruntujący 
i rozcieńczalnik na bazie 
czysto krzemianowej.

Histolith 
Schlämmquarz

Przeznaczony do mieszania z farbami Histolith i Sylitol 

na powłoki gruntowe i pośrednie krzemianowe i wapienne

Opakowanie: 20 kilogramów

• Suszony ogniowo
piasek kwarcowy 
o wielkości ziaren 
0,1-0,4 mm.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Maksymalnie do 30%
ilości farby.

Karta informacyjna 
nr 1002.

Kwarcowy dodatek strukturyzujący 
do powłok gruntowych i pośrednich



Program materiałów krzemianowych Histolith

Farby na bazie żywic silikonowych to materiały o uniwersalnym zastosowaniu. W dziedzinie konserwacji 

zabytków doskonale sprawdziły się szczególnie jako powłoki renowacyjne na podłożach krytycznych. 

Szczególnie długo utrzymującą się, wysokiej jakości farbą na bazie żywic silikonowych jest AmphiSilan 

o znakomitych właściwościach wilgotnościowo-technicznych (bardzo niski stopień wchłaniania wody, 

wysoka przepuszczalność dla pary wodnej). Pozwala to na uzyskanie optymalnej ochrony podłoża przed wilgocią.

Program materiałów z żywic 
krzemoorganicznych AmphiSilan

Wrocław, Bieriozka, Amphisilan

Pałac Lubomirskich, Białystok, Amphisilan

Ratusz, Rzeszów, AmphisilanKościół Ojców Reformatów, Przemyśl, Amphisilan

2222

Farby fasadowe
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Caparol Clean Concept
Sposób na czyste fasady

Mechanizmy brudzenia się fasad badane są od wielu lat. Wyniki tych badań i obserwacji stanowiły podstawę do

opracowania koncepcji jakościowej systemów elewacyjnych bardziej odpornych na zabrudzenia. Nowe kryteria

jakościowe odnoszą się do wszystkich składników receptur produktów. Przez ocenę wielu przeprowadzonych

testów i specjalnie dokładny dobór surowców produkty silikonowe z linii CCaappaarrooll  CClleeaann  CCoonncceepptt zostały specjalnie

na nowo sformułowane i uzyskały specjalne, nowe właściwości: unikalne połączenie zjawisk ffoottookkaattaalliizzyy (rozkładu

skupisk zanieczyszczeń organicznych z udziałem dwutlenku tytanu (białego pigmentu) uaktywnianego światłem

słonecznym), nanotechnologii (tworzenie struktury materiału na poziomie nanometrycznym (od 10 do 100 nano-

metrów), czyli na poziomie pojedynczych cząsteczek) oraz kkaappiillaarrnneejj  hhyyddrrooffoobboowwoośśccii zmniejszającej chłonność

wody.

Światło słoneczne aktywuje nano technologicznie optymalizowane pigmenty powodując oderwanie

zanieczyszczeń od podłoża, które dają się łatwo usunąć wiatrem i deszczem. Precyzyjne dozowanie pigmentów

zapewnia uzyskanie efektu oczyszczania bez niszczenia spoiwa farb. Całkowita hydrofobowość uniemożliwia

wnikanie cząsteczek brudu w podłoże, umożliwiając łatwe spłukanie powierzchni. Wysoka paro przepuszczalność

powłoki została jednak zachowana. Zastosowanie spoiw silikonowych eliminuje efekt termoplastyczności, czyli

lepkości powłoki po nagrzaniu i trwałego przyklejania cząsteczek kurzu. Struktura jest kontrolowana na poziomie

pojedynczych cząsteczek.

1. poprzez zoptymalizowaną kombinację spoiw na bazie żywic silikonowych uzyskano hydrofobowość kapilarną

w całej grubości powłoki zamiast tylko hydrofobowości powierzchniowej i dodatkowo bez negatywnego wpływu

termoplastycznych właściwości tych spoiw, tzn.:

- osiągnięto minimalną wodochłonność powłok, czyli minimalne wartości współczynnika przenikania wody ww,

- osiągnięto maksymalną przepuszczalność pary wodnej, czyli minimalne wartości współczynnika oporu przenika-

nia pary wodnej ssdd,

- wyeliminowano efekt klejenia się cząstek brudu do cząstek spoiwa na powierzchni powłoki.

2. poprzez nową kombinację pigmentów i wypełniaczy osiągnięto powłoki nanostrukturalne, które dłużej

zachowują czystość.

Powyższe modyfikacje receptur spowodowały znaczną redukcję tempa brudzenia się powłok wykonanych z farb

silikonowych ThermoSan i AmphiSilan Plus. Ponadto powłoki z tych farb mają bardziej żywą kolorystykę i mają

hydrofobowe kapilary w całej grubości powłoki.

1. Osadzanie się organicznych 
i nieorganicznych zanieczyszczeń 
na powierzchni fasady.

2. Zastosowana nanotechnologia 
i proces fotokatalizy powodują 
oderwanie organicznych 
zanieczyszczeń od fasady.

3. Wiatr i deszcz usuwają 
zanieczyszczenia nieorganiczne 
a także oderwane (w wyniku 
zastosowania nanotechnologii 
i fotokatalizy) zanieczyszczenia 
organiczne.

Czyste fasady



2244

Caparol Clean Concept Czyste fasady

TThheerrmmooSSaann jest specjalną powłoką silikonową wzbogaconą substancjami grzybobójczymi, o optymalnych para-

metrach fizycznych, o aktywnych kapilarach gwarantujących wysoki stopień ochrony przed wnikaniem opadów.

Właściwości te czynią tę powłokę optymalną do renowacji wypraw wierzchnich bezspoinowych systemów

ociepleń i wszelkich wypraw z tynków mineralnych. 

AAmmpphhiiSSiillaann  PPlluuss jest farbą silikonową łączącą pozytywne własności farb krzemianowych i mineralnych oraz uniw-

ersalnych w zastosowaniu farb dyspersyjnych. Można ją stosować na prawie wszystkich podłożach, wysycha bez

plam i tworzy mineralną w wyglądzie powłokę. Osiągane barwy powłok są szczególnie żywe. Zawartość wysokiej

jakości żywic silikonowych daje długotrwałą hydrofobowość powłoki w całym przekroju, co uwidacznia się efek-

tem perlenia jeszcze po latach, zaś hydrofobowe pory kapilarne w powłoce tworzą aktywną strefę suchą. Oznacza

to, że przez aktywne kapilarnie hydrofobowe pory możliwa jest nieutrudniona wymiana gazów (pary wodnej i CO2)

i ciągłe utrzymanie optymalnego bilansu gazowo-wilgotnościowego powłoki. Powłoki z farb AmphiSilan Plus

w korzystnych warunkach środowiskowych także po latach nie wykazują widocznych śladów zabrudzeń. 

Tynki silikonowe AAmmpphhiiSSiillaann--FFaassssaaddeennppuuttzz podobnie jak farba silikonowa o tej samej nazwie stanowią idealną

kombinację pozytywnych właściwości mineralnych tynków krzemianowych i organicznych tynków polimerowych.

Bazująca na koncepcji Caparol Clean Concept nowa generacja tynków silikonowych gwarantuje poprzez specjal-

nie dobraną kombinację spoiw i wypełniaczy długotrwałą czystość wypraw.

Czyste fasady

Kościół Parafialny pod wezwaniem Jana Kantego 
w Żołyni koło Łańcuta.
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AmphiSilan 
Volltonfarben

Przeznaczone do barwienia farb AmphiSilan i AmphiSilan Compact

oraz do wykonywania barwnych powłok, malowideł i napisów 

w intensywnych kolorach itp.

Opakowanie: 5 litrów oraz 750 ml

• Odporne na niekorzyst-
ne warunki atmosferycz-
ne.

• Hydrofobowe 
wg DIN 4108.

• Silnie dyfuzyjne i prze-
puszczalne dla CO2

• Światłotrwałe we 
wszystkich odcieniach.

• Rozpuszczalne 
w wodzie.

• Ekologiczne, 
o neutralnym zapachu.

Czarna, żółta-ochrowa,
umbra, czerwień 
tlenkowa, pomarańcz
tlenkowa, brąz
tlenkowy, kobaltowo-
niebieska, zielona
i żółta. Istnieje
możliwość mieszania
barwników między sobą
w każdym stosunku.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 150-200 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.
Na szorstkim podłożu
zużycie odpowiednio
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 145.

Barwniki na bazie silikonowej.

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowa 
wg DIN 4108.

• Silnie dyfuzyjna
(sd<0,05 m).

• Hydrofobizująca
• Silnie przepuszczalna

dla CO2.
• Doskonale kryjąca.
• Odporna na agresywne

zanieczyszczenia po-
wietrza.

• O niskich naprężeniach
wewnętrznych.

• Szybkoschnąca.
• Łatwa w obróbce.
• Rozcieńczana 

w wodzie.
• Ekologiczna, 

o neutralnym zapachu.
• Matowy, mineralny

wygląd.

Biała.
Możliwość barwienia 
na ponad 2500 odcieni
w systemie
maszynowego 
barwienia ColorExpress 
oraz ręcznie przy użyciu
barwników 
AmphiSilan-Volltonfarben.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem,
wałkiem lub 
natryskiwanie.
Doskonale nadaje się
do natryskiwania 
aparatami typu airless.

Ok. 150-200 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 145.

Wysokiej jakości matowa farba 
fasadowa z żywicy silikonowej.AmphiSilan-Plus

Farba do fasad z żywicy silikonowej o wyjątkowej odporności 

na zabrudzenia oraz doskonałej kombinacji spoiwa i wypełniaczy.

Maksymalna ochrona przed zabrudzeniem dzięki konsekwentnemu

stosowaniu wymogów programu Caparol Clean Concept.

Opakowanie: 15 litrów, 10 litrów, 5 litrów oraz 2,5 litra

Możliwość barwienia 
w systemie ColorExpress

Koncepcja utrzymania fasad w czystości; ochrona przed zanieczyszczeniami 
oparta o fotokatalizę; specjalnie opracowane receptury farb i tynków.
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AmphiSilan 
Putzfestiger 

Przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych i starych powłok

krzemianowych o działaniu wzmacniającym na piaszczące, pylące i silnie

chłonące podłoża przed pomalowaniem ich farbami AmphiSilan lub AmphiSilan

Compact. Po wniknięciu materiału gruntującego AmphiSilan Putzfestiger

głęboko w podłoże powierzchnia nadaje się do malowania. 

Opakowanie: 10 litrów

• Odporny na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• O wysokim stopniu
penetracji.

• Głęboko
wzmacniający.

• Odporny na działanie
związków zasadowych.

• Nie zmydla się.

Materiał bezbarwny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem
lub wałkiem przy
użyciu narzędzi
odpornych na działanie 
rozpuszczalnika.
Natryskiwanie przy
użyciu urządzeń typu
airless.

Ok. 150-200 ml/m2

i więcej w zależności
od chłonności 
i innych właściwości
podłoża.

Karta informacyjna 
nr 145 i 670.

Specjalny rozpuszczalnikowy 
środek gruntujący o głębokim
działaniu penetrującym. 

AmphiSilan 
Compact

Przeznaczona do wykonywania wypełniających powłok fasadowych 

na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji starych, dobrze

przylegających, matowych warstw farb krzemianowych i dyspersyjnych.

Doskonale nadaje się jako egalizująca warstwa pośrednia na nierówno-

miernie zatartych tynkach mineralnych przed pomalowaniem ich farbą

AmphiSilan. 

Opakowanie: 15 kg

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Hydrofobowa 
wg DIN 4108.

• Silnie dyfuzyjna i prze-
puszczalna dla CO2.

• Hydrofobizująca.
• Dobrze kryjąca.
• Odporna na agresywne

zanieczyszczenia 
z powietrza.

• O niskich naprężeniach
wewnętrznych.

• Szybkoschnąca.
• Rozpuszczalna 

w wodzie.
• Ekologiczna, 

o neutralnym zapachu.

Biała.
Możliwość barwienia 
barwnikami
AmphiSilan-
Volltonfarben.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 350-400 g/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu. 
Na szorstkim
podłożu zużycie
odpowiednio 
wzrasta.

Karta informacyjna 
nr 145.

Matowa, wypełniająca 
strukturalna farba fasadowa 
z żywicy silikonowej.
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AmphiSilan 
Tiefgrund LF 

Przeznaczony do wykonywania egalizujących warstw gruntujących o działaniu

hydrofobizującym na porowatych, chłonących, lekko piaszczących tynkach

oraz murach z cegły wapienno-piaskowej przed pomalowaniem ich farbami

AmphiSilan i AmphiSilan Compact.

Opakowanie: 10 litrów

• Odporny na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• O wysokim stopniu
penetracji 
przy równoczesnym
działaniu 
wzmacniającym.

• Bezrozpuszczalnikowy.
• Ekologiczny, 

o neutralnym zapachu.

Zielona – przezroczysta.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem,
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 150-200 ml/m2 
i więcej w zależności
od chłonności 
i innych właściwości
podłoża.

Karta informacyjna 
nr 145.

Bezrozpuszczalnikowy 
specjalny środek gruntujący 
o działaniu hydrofobizującym.

AmphiSilan 
Grundierfarbe 

Przeznaczona do wykonywania zwiększających przyczepność warstw

gruntujących na szczelnych, zwartych i gładkich podłożach oraz 

zwietrzałych tynkach z żywic syntetycznych przed pomalowaniem 

ich farbami AmphiSilan lub AmphiSilan Compact.

Opakowanie: 12,5 litra

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Wysoka przyczepność.
• Łatwa w obróbce.
• Szybkoschnąca.
• Właściwości dyfuzyjne.
• Odporna na działanie

materiałów zasadowych.
• Nie zmydla się.
• Rozcieńczana

w wodzie, ekologiczna,
o neutralnym zapachu.

Biała.
Możliwość barwienia 
barwnikami 
AmphiSilan-Volltonfarben.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 150-200 ml/m2 
i więcej w zależności
od chłonności 
i innych właściwości 
podłoża.

Karta informacyjna 
nr 145.

Rozpuszczana w wodzie, 
biała, specjalna farba gruntująca.
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Obiekty – referencje

Konserwatorzy zabytków określają farby klejowe lub różne farby emulsyjne mianem farb odwracalnych, ponieważ

można je usunąć przy użyciu wody. Zgodnie z tą definicją, wodoodporne farby wapienne nie są odwracalne.

Farby odwracalne są stosowane tylko we wnętrzach.

Wiązanie farb klejowych następuje dzięki klejom roślinnym lub zwierzęcym. Farby klejowe bardzo łatwo dają się

usuwać przez zmywanie. Niemniej nie można na nie nakładać kolejnych powłoki malarskie. Należy również

zauważyć, że farby klejowe mogą ułatwiać rozwój pleśni, na co należy zwracać uwagę szczególnie przy stosowa-

niu na powierzchnie zagrożone kondensacją wody (np. w kościołach). Farby emulsyjne Histolith należy uważać 

za rozwinięcie klasycznych farb klejowych. Farby te zawierają odwracalną mieszaninę spoiw. Szczególną zaletą

farb emulsyjnych Histolith jest ich niewielka podatność na zakażenie pleśnią i innymi mikroorganizmami. Również

dzięki tej właściwości farby te wykazują niską podatność na zabrudzenie, czego dowiodło długoterminowe do-

świadczenie z okresu minionych 20 lat. 

Typowym obszarem zastosowania farb emulsyjnych Histolith są powierzchnie i ornamenty wykonane ze stiuków.

Farby emulsyjne są przydatne również do renowacji ścian ze starymi powłokami z farb dyspersyjnych, gdy, ze

względu na koszty, ich usunięcie jest niemożliwe. Farby emulsyjne Histolith wyróżniają się szczególnie niskimi

naprężeniami własnymi, dzięki czemu często nakładane są na podłoża, dla których farby krzemianowe, a nawet

farby wapienne, są uważane za zbyt ryzykowne. 

Farby emulsyjne Histolith należy nakładać krótkimi pociągnięciami pędzla (jak dla farb klejowych). Efektem są,

przede wszystkim przy barwnych powłokach, żywe kolory. Farby emulsyjne Histolith można polerować w celu

wygładzenia powierzchni. Wypolerowana powierzchnia jest również znakomitym podłożem dla złocenia metodą

poliment (pulment) lub metodą olejną. 

Odwracalne farby do wnętrz

Opera Dolnośląska we Wrocławiu Opera Dolnośląska we Wrocławiu

Sąd rejonowy w Cieszynie Sąd rejonowy w Cieszynie
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Farby do wnętrz

Sylitol Bio Innenfarbe 

Wysokiej jakości bezrozpuszczalnikowa farba do wnętrz na bazie 

krzemianowej wg DIN 18363, punkt 2.4.1. w kolorze bieli i bieli antycznej.

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów, 2,5 litra

• Bezrozpuszczalnikowa,
nie zawiera środków
konserwujących.

• Wykazuje właściwości
grzybobójcze 
bez stosowania specjal-
nych dodatków. 

• Matowa powierzchnia
odporna na zmywanie.

• Tworzy silnie dyfuzyjne
warstwy o właściwo-
ściach sorpcyjnych.

• Przeznaczona 
dla alergików zgodnie 
z atestem RW TÜV
Essen.

• Klasa odporności 
na szorowanie, 
na mokro - 3.

Biała.
Możliwość barwienia 
w systemie
ColorExpress 
lub ręcznie 
pigmentami 
Sylitol-Volltonfarben.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 300-400 ml/m2

w przypadku warstwy 
gruntującej i wierzchniej
na gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 396.

Farba wapienna do
powierzchni wewnętrznych

Ekologiczna farba 
krzemianowa do wnętrz.

Histolith
Innenkalk 

Farba wapienna na bazie dyspergowanego wodorotlenku wapnia

z niewielką zawartością materiałów organicznych (olej lniany), przezna-

czona do podłoży mineralnych we wnętrzach obiektów zabytkowych

i w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Opakowanie: 12,5 litra

• Nie tworzy błony.
• Wysoce przepuszczal-

na dla pary wodnej.
• Wykazuje właściwości

sorpcyjne.
• O niskich naprężeniach

wewnętrznych, dobrze
kryjąca.

• Łatwa w obróbce.
• Wykazuje właściwości

grzybobójcze bez
stosowania specjalnych
dodatków.

Biała.
Możliwość barwienia 
odpornymi na działanie
wapna pigmentami
suchymi lub pastami
barwiącymi.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 300-400 ml/m2

w przypadku warstwy 
gruntującej 
i wierzchniej na
gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 1016.

Farba wapienna 
do powierzchni wewnętrznych.

Możliwość barwienia 
w systemie ColorExpress

Certyfikat potwierdzający dopuszczenie farby do stosowania 
w pomieszczeniach dla alergików

Produkty bezemisyjne
zdrowe dla człowieka
i środowiska
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Farby do wnętrz

Histolith Emmulsionsfarbe 

Zmywalna farba do powierzchni wewnętrznych o wyjątkowo niskich

naprężeniach wewnętrznych o charakterze tempery kazeinowej.

Przeznaczona do takich podłoży jak tynki, stiuki, kamień naturalny,

drewno i istniejące, nośne powłoki.

Do wykonywania wysokiej jakości malowideł, które muszą spełniać

wysokie wymagania konserwatorskie stosuje się spoiwo do farb 

emulsyjnych, które można indywidualnie barwić przy użyciu suchych 

pigmentów i dowolnych past barwiących.

Opakowanie: 12,5 litra

• Matowa powierzchnia
odporna na zmywanie.

• Odwracalna, tzn. moż-
liwość usuwania wodą.

• Silne właściwości 
sorpcyjne.

• Duża odporność 
na zabrudzenia.

• Wykazuje właściwości
grzybobójcze bez 
stosowania specjalnych
dodatków. 

• Neutralny zapach.
• Możliwość stosowania

także jako podatne na
polerowanie podłoże
do gładzenia technika-
mi tradycyjnymi.

Biała.
Barwienie fabryczne na
zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 150 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 1010.

CapaSilan 

Farba do malowania we wnętrzach obiektów zabytkowych.

Znakomicie się rozprowadza przy długim czasie otwarcia powłoki.

Tworzy jednolitą, głęboko-matową powierzchnię.

Opakowanie: 12,5 litra

• Klasa odporności 
na szorowanie.
na mokro – 2.

• Zdolność krycia 
– klasa 1.

• Wysoce 
przepuszczalna 
dla pary wodnej.

• Szczególnie dobra
rozlewność.

Biała.
Barwienie fabryczne na
zamówienie.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Ok. 140 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 358.

Silikonowa farba do wnętrz.
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Farby do wnętrz

Indeko-W* 

Matowa farba z żywic syntetycznych o bardzo dużej skuteczności.

Przeznaczona do wykonywania powłok renowacyjnych na powierzchniach

zaatakowanych przez pleśń lub narażonych na pojawienie się pleśni

w wilgotnych pomieszczeniach obiektów zabytkowych oraz do poprawy

stanu higieny w pomieszczeniach mieszkalnych.

Opakowanie: 12,5 litra oraz 2,5 litra

• Klasa odporności 
na szorowanie 
na mokro – 3.

• Zdolność krycia 
– klasa 2.

• Działanie 
grzybobójcze.

• Działanie bakteri-
obójcze.

• Odporna na działanie
środków dezynfek-
cyjnych.

Biała.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Instrukcja
Malowanie pędzlem,
wałkiem.

Ok. 150 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu.

Karta informacyjna 
nr 800.

* Podczas pracy z farbami biologicznie aktywnymi 
należy zachować odpowiednie środki ostrożności.
Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktu.

Grzybobójcza farba do wnętrz.

Ochrona przed rozwojem 
mikroorganizmów.
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Renowacja fasad

System renowacji fasad Capalith o wysokich właściwościach dyfuzyjnych stosowany jest do naprawy fasad

z uszkodzonymi tynkami. Szczególnie dobrze nadaje się do naprawy rys skurczowych i innych pęknięć tynków.

System renowacji fasad Capalith

Karta informacyjna 
nr 720.

Capalith 
Fassadenspachtel P 

Przeznaczona do szpachlowania szorstkich i nierównych podłoży, naprawy

uszkodzonych tynków i wypełnień w konstrukcjach szachulcowych.

Szczególnie dobrze nadaje się do szpachlowania powierzchni tynków z rysami

powstałymi w czasie wiązania, rysami skurczowymi, pęknięciami w tynkach

oraz niewielkimi pęknięciami w spoinach murów z zatopieniem siatki.

Opakowanie: 25 kg worek papierowy z wkładką

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Niesegregująca się.
• Nie pęczniejąca.
• Duża przyczepność.
• Możliwość filcowania na

mokro.
• Wartość sd przy warst-

wie o grubości 
5 mm wynosi <0,18 m.

• Wytrzymałość 
na ściskanie 
2,5-3,5 N/mm2.

Biała naturalna.

Właściwości Barwa

Instrukcja

Nakładanie Zużycie Gotowość 
do obróbki

Nakładanie pacą 
lub natryskiwanie 
na dużych 
powierzchniach 
za pomocą agregatów 
do tynków 
drobnoziarnistych.

Ok. 1,5 godz. 
w temp. +20°C 
przy wzgl. wilgotności 
powietrza 65%.

Ok. 1300-1500 g/m2

na każdy mm 
grubości warstwy 
w zależności 
od szorstkości 
podłoża. Optymalna 
grubość nanoszonej 
warstwy wynosi 
5-10 mm, w spoinach 
wzmocnionych siatką 
co najmniej 9 mm. 
Pęknięcia można 
naprawiać nakładając 
jedną warstwę o
maks. grubości 20
mm.

Mineralna szpachlówka sucha
uszlachetniana mikrowłóknami 
i żywicą syntetyczną.

Karta informacyjna 
720 PL.

Capalith Fassaden-
Feinspachtel P

Przeznaczona do szpachlowania na gładko szorstkich i nierównych podłoży,

naprawy uszkodzonych tynków i elementów dekoracyjnych.

Opakowanie: 25 kg worek papierowy z wkładką

• Odporna na 
niekorzystne warunki
atmosferyczne.

• Nie segregująca się.
• Nie pęczniejąca.
• Duża przyczepność.
• Wartość sd przy warst-

wie o grubości 
5 mm wynosi <0,18 m.

• Wytrzymałość 
na ściskanie 2,5-3,5
N/mm2.

Biała naturalna.

Właściwości Barwa

Instrukcja

Nakładanie Zużycie Gotowość 
do obróbki

Nakładanie pacą. Ok. 2,5 godz. 
w temp. +20°C 
przy wzgl. wilgotności 
powietrza 60%.

Ok.1300 g/m2

na każdy mm 
grubości warstwy 
w zależności 
od szorstkości 
podłoża.

Mineralna, gładka, cienkowarstwowa
szpachlówka sucha uszlachetniana
mikrowłóknami i żywicą syntetyczną.
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Naprawa tynkówSystem tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputz-System WTA

System tynków renowacyjnych Capatect WTA został opracowany z myślą o naprawie zawilgoconych 

i zasolonych powierzchni murów. Składa się z wzajemnie dobranych do siebie komponentów pozwalających na

gromadzenie soli w odpowiednich warstwach i tym samym długotrwałą ochronę powierzchni przed wykwitami sol-

nymi. 

System tynków renowacyjnych 
Capatect-Sanierputz-System WTA

Capatect-Vorspritz 

Obrzutka stanowiąca warstwę sczepną między materiałem 

konstrukcyjnym ściany a warstwą tynku. Przeznaczona specjalnie do sys-

temu tynków renowacyjnych Capatect.

Opakowanie: worek 30 kg

• Spoiwo: cement 
z niewielką ilością
dodatków 
organicznych.

• Wysoce 
przepuszczalny 
dla pary wodnej.

Zawilgocony 
i zasolony mur 
w sektorze 
wewnętrznym 
i zewnętrznym.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja
Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr 030.

Ok. 5 kg/m2

zaprawy suchej 
przy nakładaniu 
sieciowym. Należy 
uwzględnić różnice 
w zależności 
od obiektu i podłoża.

Capatect-Porengrundputz WTA 

Specjalny podkładowy tynk wyrównujący i gromadzący sole jako element

w systemie naprawy tynków Capatect zgodny z instrukcją WTA 2-2-91. 

Opakowanie: worek 25 kg

• Spoiwo: cement 
z białym wapnem
hydratyzowanym.

• Duża zawartość porów
powietrznych
umożliwiających 
uzyskanie wysokiego
stopnia gromadzenia
soli.

• Odporny na działanie
mrozu i soli.

• Wysoce przepuszczalny
dla pary wodnej.

Zawilgocony 
i zasolony mur 
w sektorze 
wewnętrznym 
i zewnętrznym.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja
Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr 031.

Ok. 10 kg/m2

zaprawy suchej przy
warstwie o grubości
10 mm.

Renowacyjny tynk podkładowy.

Obrzutka.
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Naprawa tynków System tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputz-System WTA

Capatect
Sanierputz WTA Rapid 

Tynk renowacyjny w systemie tynków renowacyjnych Capatect WTA 

zgodny z instrukcją WTA 2-2-91. 

Opakowanie: worek 25 kg

Capatect
Sanierputz-Glättespachtel

Specjalny drobnoziarnisty tynk do gładkich, filcowanych powierzchni 

w systemie tynków renowacyjnych Capatect WTA przeznaczony 

do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Opakowanie: worek 25 kg

• Spoiwo: białe wapno
hydratyzowane
i cement. 

• Odporny na działanie
mrozu. 

• Wysoce przepuszczalny
dla pary wodnej.

Związane 
powierzchnie 
w systemie naprawy 
tynków Capatect.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja
Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr 033.

Ok. 3 kg/m2

zaprawy suchej przy
warstwie o grubości
2,5 mm. 
Należy uwzględnić 
różnice w zależności
od obiektu i podłoża.

• Spoiwo: białe wapno
hydratyzowane i
cement.

• O dużej zawartości
porów powietrznych.

• Odporny na działanie
mrozu i soli.

• Wysoce przepuszczalny
dla pary wodnej.

Zawilgocony i zasolony
mur w sektorze
wewnętrznym 
i zewnętrznym.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja
Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr .

Ok. 17 kg/m2

zaprawy suchej 
przy warstwie 
o grubości 15 mm 
(minimalna grubość
warstwy w systemie).

Szpachlówka wierzchnia drobnoziarnista.

Capatect - Leichunterputz 170 

Zaprawa mineralna na bazie wapienno-cementowej zawierająca 

dodatki lekkie; lekki tynk podkładowy wg PN EN 998-1:2003.

Opakowanie: worek 30 kg

• Wysoce 
przepuszczalny 
dla pary wodnej.

• Hydrofobowy
• Niewielkie przewodnict-

wo cieplne 0,31W/m•k.
• Wykazuje b. niskie

naprężenia wewnętrzne
i wysoką elastyczność.

• Możliwość obróbki
maszynowej.

• Łatwy w obróbce.

Podłoże ceramiczne,
cegła, gliniec, 
beton komórkowy
w sektorze 
wewnęrznym i
zewnętrznym.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja
Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr 170.

Ok. 1,2 kg/m2/mm.
Ok. 20-24 kg/m2/mm
przy grubości 
warstwy 17-20 mm. 

Lekki tynk podkładowy.

Tynk renowacyjny.
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Impregnacja fasad

Mineralne materiały wykorzystywane do wykańczania fasad typu kamień naturalny, cegła lub nie malowane, mine-

ralne tynki zewnętrzne należy zaszeregować do materiałów mniej lub bardziej chłonących wodę ze względu na

swoją zazwyczaj silnie mikroporowatą strukturę. W przypadku niedostatecznej odporności na działanie niekorzy-

stnych warunków atmosferycznych mogą pojawiać się uszkodzenia na skutek wilgoci, np. z powodu mrozu. 

Oprócz konstrukcyjnych metod ochrony (występy dachowe, nakrycia itp.) sprawdziły się technologiczne środki

ochrony w postaci pokrywania ścian hydrofobowymi, odpornymi na działanie wody materiałami impregnującymi.

Histolith Aqua-Fassadenschutz 

Rozcieńczany w wodzie koncentrat mikroemulsji silikonowej do hydro-

fobowego impregnowania powierzchni mineralnych materiałów budo-

wlanych typu piaskowiec, cegła, wapień, beton oraz tynki mineralne

i inne materiały.

Opakowanie: 1 litr

• należy rozcieńczyć w
wodzie w stos. 1:9.

• Hydrofobowy.
• Wysoce 

przepuszczalny 
dla pary wodnej.

• Zwiększa odporność
na działanie mrozu.

Piaskowiec, cegła, 
wapień, beton 
oraz tynki mineralne 
i inne materiały.

Właściwości Odpowiednie
podłoża

Przygotowanie
podłoża Zużycie Instrukcja

Zgodnie z kartą 
informacyjną.

Karta informacyjna 
nr 1035.

Ok. 20-40 ml/m2

koncentratu. 
Zużycie zależy 
od stopnia chłonności 
podłoża – należy 
je ustalić przez 
wykonanie próby 
na powierzchni 
testowej.
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Ochrona drewna – powłoki na drewno

Capalac 
Holz-Imprägniergrund 

Przeznaczony do impregnacji zewnętrznych powierzchni drewnianych 

nie stykających się z gruntem o doskonałych właściwościach ochronnych

przed niszczącymi i przebarwiającymi drewno grzybami, nakładany przed

wykonaniem kolejnych warstw na drewnie z materiałów Capalac, Capacryl i

Capadur Color. Dopuszczony również do powlekania okien i drzwi wejś-

ciowych z obu stron. 

Opakowanie: kanister 5 litrów, 2,5 litra oraz 1 litr

• Dobre działanie wzmac-
niające.

• Możliwość głębokiej
penetracji.

• Doskonałe działanie
ochronne przeciwko
grzybom niszczącym 
i przebarwiającym
drewno.

• Szybkoschnący.
• Regulujący wilgoć.
• Zwiększa przyczepność

dla kolejnych powłok.
• Gotowy do malowania.

Materiał bezbarwny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Czas schnięcia

Malowanie pędzlem
lub malowanie 
zanurzeniowe. 
Nie nadaje się 
do natryskiwania.

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności 
powietrza 65% 
warstwa nadaje się do 
ponownego malowania
po ok. 10 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 25.

Ok. 70-100 ml/m2

w zależności od
chłonności drewna.

Niezależnie od tego, czy są to drzwi, okna, czy drewniany szkielet – jedno jest faktem: drewno jest bardzo często

spotykanym budulcem w obiektach zabytkowych. Praktycznie od zawsze malowano powierzchnie elementów

drewnianych, również z powodów dekoracyjnych, ale przede wszystkim w celu zwiększenia odporności na dzia-

łanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i ścieranie. 

Firma Caparol oferuje system materiałów z programów Capalac, Capacryl i Capadur przeznaczonych do ochrony

i konserwacji drewna.

Środki gruntujące i materiały 
do wykonywania warstw podkładowych

Specjalny środek impregnujący 
na bazie żywicy alkidowej 
o właściwościach ochronnych 
przed sinizną drewna.

Capalac 
GrundierWeiss

Wolna od rozpuszczalników aromatycznych. Farba do kryjącego gruntowania

elementów drewnianych na zewnątrz, o właściwościach impregnujących,

wypełniających i podwyższających przyczepność. Przeznaczona specjalnie 

do surowego drewna i istniejących powłok malarskich jako podkład 

pod wierzchnie warstwy lakierów Capalac, Capacryl oraz Capadur.

Opakowanie: kanister 10 litrów, 2,5 litra oraz 0,75 litra

• Impregnacja drewna 
i malowanie
podkładowe 
„w jednym“.

• Bezpośrednio 
na surowe drewno.

• Wyłącznie 
do zastosowania
zewnętrznego.

Biała. 
Możliwiść barwienia 
w systemie 
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Czas schnięcia

Malowanie pędzlem
lub malowanie
zanurzeniowe. 
Nie nadaje się 
do natryskiwania.

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności 
powietrza 65% 
warstwa nadaje się do 
ponownego malowania
po ok. 5 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna nr 26.

Ok. 100-125 ml/m2

w zależności od
chłonności drewna.

Bezzapachowy lakier podkładowy
do drewna bez potrzeby impregnacji.



Czyste fasady
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Ochrona drewna – powłoki na drewno

Jeszcze w pierwszej połowie 20 wieku drewniane po-

wierzchnie pokrywano przeważnie farbami olejnymi. 

Po 2 wojnie światowej coraz szersze zastosowanie za-

częły znajdować lakiery z żywicami alkidowymi, które

były rozwinięciem farb olejowych. W latach 70 paleta

farb do drewna została rozszerzona o wodorozcień-

czalne lakiery akrylowe.

Termin „elementy niewymiarowe” oznacza w tej broszu-

rze drewniane okładziny, ogrodzenia, a nawet kratowni-

ce. Elementy te mogą odkształcać się w zależności od

temperatury i zawartości wilgoci. Materiały do powleka-

nia elementów niewymiarowych muszą zatem wykazy-

wać możliwie wysoką elastyczność. 

FFaarrbbyy  nnaa  bbaazziiee  oolleejjóóww  ii  oolleejjuu  llnniiaanneeggoo

W szczególności farby olejne wykazują idealne właści-

wości dla zabytkowych drewnianych komponentów nie-

wymiarowych. Jako spoiwo dla farb olejnych najczęś-

ciej stosuje się olej lniany lub pokost lniany, który jest

uzyskiwany z siemienia lnianego. Czysty olej lniany wy-

sycha bardzo powoli, dlatego dodawane są środki

wspomagające wysychanie, tak zwane sykatywy.

Farby na bazie oleju lnianego jeszcze dziś bywają sa-

modzielnie mieszane przez malarzy lub renowatorów.

Oczywiście, czynność ta wymaga określonego nakładu

czasu, zwłaszcza wtedy, gdy niezbędne są różne odcie-

nie kolorów. Często wypowiadane wątpliwości dotyczą-

ce odporności na warunki atmosferyczne nie są uzasa-

dnione, ponieważ przy prawidłowej formule farby na

bazie oleju lnianego zapewniają uzyskanie powłok

o bardzo długiej trwałości.

Farby olejne Histolith zostały opracowane specjalnie

dla drewnianych elementów niewymiarowych. Farby te

wyróżniają się wysoką odpornością na warunki atmos-

feryczne i promieniowanie UV, a w szczególności ze

względu na swą wysoką elastyczność są odpowiednim

materiałem dla drewnianych kratownic i oklein. Dla za-

stosowania w konserwacji zabytków szczególnie ważny

jest fakt, że farby olejne Histolith oferujemy w licznych

kolorach i odcieniach używanych w przeszłości. 

ZZaassttoossoowwaanniiee  ffaarrbb  oolleejjnnyycchh

Ze względu na już wspomniane powolne wysychanie,

farby te należy nanosić cienkimi warstwami i dobrze

rozprowadzać. W przeciwnym przypadku może

nastąpić tworzenie się zmarszczek. 

PPrrzzyy  nnaakkłłaaddaanniiuu  ffaarrbb  oolleejjnnyycchh  HHiissttoolliitthh  nnaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzee--

ggaaćć  ppoonniiżżsszzyycchh  zzaalleecceeńń::

Nanoszenie powłoki farby na surowe drewno wymaga

uprzedniego zaimpregnowania gruntem ochronnym

do drewna, przy czym drewno dębowe można gruntować

również przezroczystą bazą do farb olejnych Histolit.

Następnie należy położyć jedną warstwę gruntu i jedną

warstwę wierzchnią farby olejnej Histolith. W przypadku

konieczności należy dodać jeszcze jedną warstwę

wierzchnią. Między nakładaniem poszczególnych

warstw muszą upłynąć 24 godziny niezbędne dla

wysuszenia powłoki. Uszczelnienie powłoki z użyciem

zagęszczonego oleju nie jest konieczne i należy z niego

zrezygnować, ponieważ znacznie zmniejszyłoby prze-

puszczalność dla pary wodnej. 

Stare powłoki malarskie należy w miarę możliwości

usunąć. W wielu przypadkach jest to niemożliwe ze

względu na koszty. Stare warstwy farb olejnych lub

z żywicami alkidowymi o wysokiej nośności można

dobrze pokryć farbami olejnymi Histolith, lecz muszą

uprzednio zostać poddane szlifowaniu lub ługowaniu.

Stare lakiery akrylowe należy usunąć.

WWooddoorroozzcciieeńńcczzaallnnee  ffaarrbbyy  ddoo  ddrreewwnnaa  

Wodorozcieńczalne farby do drewna zawierają spoiwo

w postaci dyspersji na bazie żywicy akrylowej lub

octanu winylu. Farby te wyróżniają się dzięki łatwemu

nakładaniu. Farba zabezpieczająca przed czynnikami

atmosferycznymi Capadur Color Wetterschutzfarbe jest

od wielu lat wysoko ceniona również w branży konser-

wacji zabytków. Otwartą na dyfuzję i elastyczną farbę

do drewna możemy dostarczać  w wielu tradycyjnych

odcieniach.

Farby do drewna dla elementów 
o zmiennych wymiarach
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Ochrona drewna Czyste fasady
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Ochrona drewna – powłoki na drewnoFarby ochronne i lazury do drewna

Capadur Color 
Watterschutzfarbe*

Do wykonywania kryjących powtok ochronnych na częściowo 

wymiarowych elementach drewnianych jak okiennice, bramy, 

szkielety drewniane oraz na elementach niewymiarowych takich jak:

odeskowania, ogrodzenia, gonty, balustrady, pergole.

Opakowanie: 10 litrów, 2,5 litra oraz 750 ml 

• Działanie przeciwko roz-
wojowi grzybów i alg.

• Rozcieńczalna w wodzie.
• Zachowująca strukturę

drewna.
• O wysokiej elastyczności 

i przyczepności.
• Nie spływająca przy

dobrym kryciu.
• Odporna na niekorzystne

warunki atmosferyczne. 
• Ekologiczna.
• Do zastosowania 

na zewnątrz.
• Tworzy elastyczne

powłoki.

Biała. 
Możliwiść barwienia 
w systemie
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem, 
wałkiem lub natryski-
wanie agregatami typu 
airless, 
wysokociśnieniowymi 
i niskociśnieniowymi.

Ok. 110-150 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Czas schnięcia

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 190.

Farby ochronne i lazury do drewna 

Capadur 
DecorLasur

Ekologiczna, rozcieńczana w wodzie cienkowarstwowa lazura 

na bazie akrylatu poliuretanowego przeznaczona do wszystkich elemen-

tów wymiarowych i niewymiarowych typu okna, drzwi, odeskowania,

boazeria w sektorze wewnętrznym i zewnętrznym. 

Opakowanie: 2,5 litra, 1 litr oraz 750 ml

• Bez środków czynnych.
• Odporna 

na niekorzystne 
warunki atmosferyczne.

• Bardzo dobra 
ochrona przed 
promieniowaniem UV.

• Tiksotropowa, 
nie kapiąca.

• Trwała, elastyczna.
• O wysokiej 

przepuszczalności 
dla pary wodnej 
przy doskonałych
właściwościach obróbki.

Bezbarwna, sosna,
jasny dąb, orzech jasny
i ciemny, palisander,
drewno tekowe,
mahoń, heban, biała. 
Inne kolory można 
uzyskać w systemie 
maszynowego 
barwienia 
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem, 
wałkiem lub natryski-
wanie agregatami typu 
airless, 
wysokociśnieniowymi 
i niskociśnieniowymi.

Ok. 90-120 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Dyfuzyjna lazura do drewna 
do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
nadaje się do ponownego
malowania po 6-8 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 187.

Wodorozcieńczalna, kryjąca 
i ochronna farba do drewna na zewnątrz.

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności 
powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo
sucha po 1-2 godz. 
Po 12 godz. nadaje się
do ponownego 
malowania.

Zawiera środki przeciwko 
porastaniu grzybami i algami.

* Podczas pracy z farbami biologicznie aktywnymi należy zachować 
odpowiednie środki ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi produktu.
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Ochrona drewna – powłoki na drewno Farby ochronne i lazury do drewna

Capadur 
F7-LangzeitLasur 

Przeznaczona do wszystkich niewymiarowych i częściowo 

wymiarowych elementów drewnianych. Doskonale nadaje się 

do zastosowania na dużych powierzchniach. 

Opakowanie: 5 litrów, 2,5 litra oraz 1 litr

Bezbarwna, sosna,
jasny dąb, orzech jasny
i ciemny, palisander,
drewno tekowe,
mahoń, heban, biała. 
Inne kolory można
uzyskać w systemie
barwienia
maszynowego 
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem, 
wałkiem lub natryski-
wanie agregatami typu
airless, wysokociśnie-
niowymi i niskociśnie-
niowymi.

Ok. 80-100 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Lazura o niewielkiej zawartości związków 
aromatycznych do wykonywania warstw o średniej 
grubości w sektorze wewnętrznym i zewnętrznym. 
Bardzo dobra ochrona przed promieniowaniem UV.

Czas schnięcia

W temp. +20°C 
i przy względnej 
wilgotności powietrza
65% warstwa jest sucha
i nadaje się do
ponownego malowania
po ok. 10-16 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 188.

Capadur 
UniversalLasur* 

Lazura przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw 

ochronnych na wymiarowych elementach drewnianych typu drzwi 

i okna, na ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych 

na połączenia typu pióro i wpust, jak okiennice, bramy, szkielety 

drewniane i inne, oraz na niewymiarowych elementach budowlanych 

z drewna, takich jak odeskowania, ogrodzenia, balustrady balkonów, 

oszalowania, pergole itp.

Opakowanie: 25 litrów, 5 litrów, 2,5 litra, 1 litr oraz 375 ml

• Do wymiarowych 
i niewymiarowych 
elementów z drewna.

• Do wszystkich 
elementów 
drewnianych.

• Tylko do sektora
zewnętrznego.

• Hydrofobowy, efekt 
perlenia wody.

• Nie złuszcza się.
• Dodatkowa ochrona

drewna.

Bezbarwna, sosna, 
jasny dąb, orzech jasny
i ciemny, palisander,
drewno tekowe,
mahoń, heban, biała.
Inne kolory można
uzyskać w systemie
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Czas schnięcia

Malowanie pędzlem. W temp. +20°C 
i przy względnej 
wilgotności powietrza
65% warstwa nadaje 
się do ponownego 
malowania 
po 16 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 185.

Ok. 80-120 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od 
stopnia chłonności 
podłoża.

Cienkopowłokowa “otwarta” 
i chroniąca przed rozwojem 
mikroorganizmów lazura do drewna.

• Zawierająca rozpusz-
czalniki, średniowarstwo-
wa lazura do drewna bez
substancji bakteriobój-
czych do pow. wewnę-
trznych i zewnętrznych.

• Bardzo odporna 
na niekorzystne 
warunki atmosferyczne.

• Bardzo dobra i długo-
trwała ochrona przed
promieniowaniem UV.

• Dyfuzyjna, nie kapiąca.
• O niewielkiej zawartości

związków pierścienio-
wych.

• Wysoce elastyczna, 
o optymalnym czasie
pozwalającym na łatwą 
i przyjemną obróbkę.

Możliwość barwienia 
w systemie ColorExpress

Optymalna ochrona przed
wilgocią. Efekt perlenia wody
na powierzchni.

Barwienie pastami 
rozpuszczalnikowymi 
przez Caparol Polska

* Podczas pracy z farbami biologicznie aktywnymi należy zachować 
odpowiednie środki ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi produktu.

Zawiera środki przeciwko 
porastaniu grzybami i algami.
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Ochrona drewna – powłoki na drewnoFarby ochronne i lazury do drewna

Capadur 
LasurGel 

Do malowania i ochrony niewymiarowych drewnianych elementów 

budowlanych, jak odeskowania, ptoty, gonty, balustrady balkonowe, 

szalunki, pergole itp. Jako podkład i pośrednia warstwa do drewnianych 

elementów budowlanych częściowo i całkowicie wymiarowych w połączeniu 

z Capadur F7-LangzeitLasur.

Opakowanie: 2,5 litra oraz 1 litr

Bezbarwna, sosna,
jasny dąb, orzech, 
palisander, biała. Inne
kolory można uzyskać
w systemie barwienia
maszynowego 
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem.
UWAGA: 
nie mieszać przed
użyciem!

Ok. 80-100 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Lazura w formie żelu zapewniająca 
maksymalny komfort pracy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
jest sucha i nadaje się
do ponownego malowa-
nia po 12 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 184.

Capadur 
ImprägnierLasur 

Specjalna lazura przeznaczona do pracujących elementów drewnianych

typu odeskowania, ogrodzenia, gont, boazeria balkonowa, pergole i in., oraz

do gruntowania niepracujących elementów budowlanych z drewna typu

okna i drzwi w sektorze zewnętrznym.

Opakowanie: 2,5 litra, 1 litr oraz 750 ml

• Lazura do drewna 
do ochrony przed 
grzybami niszczącymi
i przebarwiającymi
drewno, zawierająca
rozpuszczalniki 
pierścieniowe.

• Do ochrony elementów
drewnianych, nie nara-
żonych na uszkodzenia 
i nie stykających się
z gruntem, przed 
zgnilizną i sinizną 
w sektorze 
zewnętrznym 
wg DIN 68800, cz. 3.

• Odporna na niekorzyst-
ne warunki atmosfe-
ryczne.

• Bardzo dobra i długo-
trwała ochrona przed
promieniowaniem UV.

• O otwartych porach.
• Łatwe zastosowanie

podczas renowacji.

Bezbarwna, sosna, 
jasny dąb, orzech, 
palisander, drewno
tekowe, mahoń, heban,
biała. Inne kolory
można uzyskać w sys-
temie ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie Czas schnięcia

Materiał można
nakładać pędzlem lub
natryskiwać. Ze wzglę-
du na zawartość skła-
dników toksycznych
materiał można natry-
skiwać wyłącznie agre-
gatami zamkniętymi.

W temp. +20°C i przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
jest sucha i nadaje się
do ponownego 
malowania po 12 godz.

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 189.

Ok. 80-100 ml/m2

na jedną warstwę 
w zależności od 
stopnia chłonności 
podłoża.

Lazura ochronna do drewna 
zabezpieczająca przed sinizną, 
o niewielkiej zawartości związków 
aromatycznych, do powierzchni zewnętrznych.

• Ochrona drewna. 
• Ochrona przed sinizną.
• Tylko do użytku

zewnętrznego.
• Tiksotropowa.
• Można bez problemu

malować także 
nad głową.

• Pozostawia otwarte pory.
• Nie łuszczy się.



Farby ochronne i lazury do drewna
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Tynki i masy szpachlowe

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 1028.

Histolith Strukturierputz

Drobnoziarnisty tynk krzemianowy o różnorodnych możliwościach modelowania,

przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych warstw strukturalnych oraz do

szpachlowania i egalizowania podłoży o nierównomiernej strukturze. Bardzo

dobrze wypełniający, wysycha nie tworząc rys. Materiał łatwy do nakładania

i nadawania struktury. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Opakowanie: 25 kg

Biała, naturalna. Inne
kolory na zamówienie
w ilościach
powyżej100 kg.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Kielnia stalowa 
– blichówka.

Ok. 2-3 kg/m2

na jedną warstwę.

Tynk krzemianowy.

Czas schnięcia

Zachować minimum
12 godz. czas schnięcia
pomiędzy nanoszeniem
kolejnych warstw.

• Odporny 
na niekorzystne 
warunki atmosferyczne.

• Na bazie mineralnej.
• Różnorodne 

możliwości nadawania
struktury.

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 160.

Cap-elast Riß-Spachtel

Niekurczliwa, plasto-elastyczna masa szpachlowa do naprawy 

pęknięć i rozległych rys w tynku także o znacznych głębokościach.

Opakowanie: 10 kg, 1,5 kg oraz 1 kg

Biała.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Szpachla. Ok. 175 mg/mb 

na jedną warstwę. 

Plasto-elastyczna masa szpachlowa.

Czas schnięcia

W temp. + 20°C przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
nadaje się do ponownego
malowania po ok. 24 godz.

• Niekurczliwa.
• Przeznaczona również

do głębokich pęknięć.
• Plasto-elastyczna.
• W przypadku rys 

o przekroju 1 x 1 cm
zużycie wynosi 
ok. 175 g/mb.

Sucha zaprawa mineralna 

do warstw wzmacniających 

i do renowacji przy większych

rysach lub uszkodzeniach

fasady.

Opakowanie: 25 kg

Tkanina z włókna szklanego

układana pod zaprawę

Capatect ArmaReno 700 lub

pod masę szpachlową Histolith

Renovierspachtel na powierzch-

niach zewnętrznych.

Opakowanie: rola 50 m

Capatect ArmaReno 700 Capatect Gewebe 650
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Tynki i masy szpachlowe

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 166.

FibroSil

Kryjący rysy materiał powłokowy nadający się do przykrywania spękanych

powierzchni tynków oraz starych i nośnych warstw z farb dyspersyjnych.

Przeznaczony także do wykonywania warstw pośrednich pod lazurę 

Deco-Lasur.

Opakowanie: 25 kg

Biała.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem
lub wałkiem.

Ok. 600-800g/m2 

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Materiał doskonały do renowacji 
spękanych powierzchni tynków.

Czas schnięcia

W temp. + 20°C przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo
sucha i nadaje się do
ponownego malowania
po ok. 12 godz.

• Wzmacniany włóknami.
• Szlamujący pęknięcia 

i rysy.
• Z możliwością 

nadawania struktury pod
kolejne powłoki dekora-
cyjne.

• Dobre właściwości
dyfuzyjne.

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 659.

Caparol-Putzgrund 610

Wypełniająca, dobrze kryjąca farba gruntująca przeznaczona do wstępnej,

szczególnie zwiększającej przyczepność obróbki podłoża. Nadająca 

strukturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami 

Arte-Lasur, Deco-Lasur oraz Capadecor-Putz, oraz pod tynki 

polimerowe i kamienne.

Opakowanie: 16 kg

Biała. Barwienie 
w systemie 
ColorExpress.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Malowanie pędzlem
lub wałkiem.

Ok. 250-300 g/m2

na jedną warstwę 
w zależności od stop-
nia chłonności
podłoża.

Środek gruntujący 
pod farby, pigmantowany, 
wodorozcieńczalny.

Czas schnięcia

W temp. + 20°C  
przy względnej wilgotnoś-
ci powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo
sucha I nadaje się do
ponownego malowania 
po ok. 12 godz.

• Właściwości hydrofo-
bizujące.

• Rozcieńczana w wodzie.
• Wysoka przyczepność.
• Nadająca strukturę

warstwa gruntująca.

Możliwość barwienia 
w systemie ColorExpress

Połysk
Matowy.

Połysk
Matowy.
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Tynki i masy szpachlowe

Instrukcja

Karta informacyjna 
nr 880.

Calcino-Decor

Masa szpachlowa z wapna gaszonego, mączki marmurowej 

i wody do wykonywania czysto mineralnych warstw na ścianach 

i sufitach w sektorze wewnętrznym.

Opakowanie: 12 kg

Biała, naturalna.
Barwiona pastami
Calcino-Color.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Zestaw pacek 
Calcino-Spachtelset.

Ok. 1,5 kg/m2 na jedną
warstwę w zależności 
od stopnia chłonności
podłoża.

Produkt na bazie mineralnej.

Czas schnięcia

Wieloetapowe 
– patrz karta 
informacyjna.

• Czysto mineralna.
• Powierzchnia

imitująca marmur.
• Bardzo dobre 

właściwości dyfuzyjne 
i sorpcyjne.

• Efekt naturalnego
połyskiwania 
(mat – połysk).

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 880.

Calcino-Color

Pasta przeznaczona do barwienia produktów wapiennych, 

przede wszystkim do masy szpachlowej Calcino-Decor.

Opakowanie: 4 x 0,25 kg w kartonie, 0,25 kg

Biała, naturalna.
22 kolory podstawowe.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
W zależności 
od potrzeb.

Suszenie
• Czysto mineralna.

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 880.

Calcino-Imprägnierpaste

Mineralna pasta do impregnacji utwardzonych powierzchni 

pokrytych masą szpachlową Calcino-Decor.

Opakowanie: 3 x 0,75 kg w kartonie, 0,75 kg

Produkt 
transparentny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Zestaw pacek 
Calcino-Spachtelset.

Ok. 40g/m2.

Czas schnięcia

• Czysto mineralna.
• O neutralnym wyglądzie.
• Ochrona przed

zanieczyszczeniem
powierzchni.

Połysk
Matowy - błyszczący.



4455

Produkty uzupełniające

Instrukcja

384

AquaSperrgrund

Farba izolacyjna do wiązania plam z nikotyny, sadzy i tłuszczu przed 

malowaniem, zapobiega przeciekom przez płyty gipsowo-kartonowe.

Opakowanie: 5 litrów, 12,5 litra

Biała

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Pędzlem lub wałkiem Ok. 90-110 ml/m2

na jedną warstwę 
na gładkim podłożu

Rozpuszczalnikowy specjalny środek 
gruntujący o neutralnym zapachu i działaniu
wzmacniającym na podłożach krytycznych.

Czas schnięcia

W temp. 20°C przy
względnej wilgotności
powietrza 65% warstwa
jest powierzchnią suchą
i nadaje się do
ponownego malowania
po ok. 12 godz.

Histolith Emulsion

Przeznaczona do sporządzania farb do wnętrz, do uszlachetniania 

farb klejowych, do wykonywania powłok lazurowych, malowideł, 

jako dodatek do kleju, do tapet w celu zwiększenia jego przyczepności, oraz

jako uniwersalny materiał dla artystów malarzy i restauratorów.

Opakowanie: 10 litrów
Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie

Malowanie pędzlem, 
wałkiem 
lub natryskiwanie.

Zużycie zależy 
od celu zastosowania
– należy je ustalić
przez wykonanie
próby na powierzchni
testowej.

Zmywalne specjalne spoiwo 
do powłok malarskich

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 1011.

Specjalne produkty do sektora 
wewnętrznego i zewnętrznego

• Dobrze izoluje dzięki
technologii kationowej

• do stosowania jako
warstwa odcinająca

• Możliwość wielostron-
nego zastosowania.

• Odporna na działanie
związków zasadowych.

• Rozcieńczalna w
wodzie.

• Ekologiczna, 
o neutralnym zapachu.

Materiał bezbarwny. 
W zależności od stopnia
rozcieńczania 
o matowym do jed-
wabiście błyszczącego
połysku. Możliwość
lazurowania 
pigmentami z kolekcji 
kolorystycznej
Alpinacolor, AVA-
Amphibolin 
Vollton- i Abtönfarben.

Specjalne produkty do sektora wewnętrznego i zewnętrznego
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Produkty uzupełniające Specjalne produkty do sektora wewnętrznego i zewnętrznego

• Gotowy do obróbki.
• O neutralnym zapachu.

Materiał bezbarwny.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Ok. 50-150 ml/m2

w zależności od 
szorstkości i stopnia
chłonności podłoża.
Należy nakładać
zawsze w stanie
nierozcieńczonym.

Instrukcja
Odpowiednie karty infor-
macyjne dot. specjal-
nych farb fasadowych 
i do wnętrz o działaniu
glono, grzybo- 
i mchobójczym.

Capatox*

Przeznaczony do zapobiegania przed zaatakowaniem powierzchni 

przez glony, mchy i grzyby w sektorze wewnętrznym i zewnętrznym, 

stosowany przed położeniem kolejnych powłok malarskich. 

Opakowanie: 10 i 5 litrów oraz 1 litr 

Środek grzybo- i glonobójczy oraz do ochrony 
przed porastaniem przez mikroorganizmy.

Właściwości Barwa Nakładanie Zużycie
Ok. 30-50 ml/m2

zależnie od podłoża

Instrukcja
Karta informacyjna 
nr 1037.

Histolith-Fluat

Środek wodny do fluatowania tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

np. do usuwania spieczonch warstw przy ponownym tynkowaniu, 

neutralizacji powierzchni tynku, usuwaniu starych tynków mineralnych 

i powłok malarskich

Opakowanie: 10 litrów

* Podczas pracy z farbami biologicznie aktywnymi należy zachować odpowiednie środki ostrożności.
Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktu.
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