1. Adeziv:
Materialul adeziv realizează monolitizarea dintre stratul suport
şi materialul termoizolant. Pentru fiecare variantă de material
izolator există un adeziv optim de la Capatect.

6. Tencuiala:
Stratul de tencuială protejează sistemul termoizolant de
influenţele climatice. Prin nuanţa şi structura individuală,
conferă clădirii un aspect particular, deosebit.

2. Materialul termoizolant
Materialul termoizolant împiedică piederea căldurii din încăpere
spre exterior. Plăcile Dalmatina cu un coeficient de transfer
termic de 0,0329 W/m2K, realizează o termoizolare superioară
cu cca.15% faţă de plăcile clasice de polistiren expandat.

7. Accesorii:
Un număr mare de produse complementare cresc calitatea
sistemelor de protecţie termică integrală şi înlesnesc
prelucrarea.

3. Diblurile:
Poate fi necesară o fixare mecanică suplimentară lipirii. Tipul
diblurilor şi numărul lor sunt alese în funcţie de caracteristicile
stratului suport şi înălţimea clădirii.
4. Stratul de armare:
Masă de şpaclu armată cu ţesătură textilă din fibre de sticlă.
Aceasta are sarcina de a împiedica formarea fisurilor în stratul
de armare, cauzate de tensiuni provocate de dilatările termice.
5. Grund:
Ca strat de aderenţă şi de egalizare a absorbţiei pentru stratul de
finisaj. Grundul se recomandă a fi pigmentat în funcţie de nuanţa
stratului final de tencuială.

Calitate:
Toate sistemele termoizolante Capatect corespund normelor
tehnice româneşti şi austriece şi sunt supravegheate permanent
de către institute de testare autorizate, independente. În plus,
Capatect este membru al grupului pentru calitatea protecţiei
termice integrale.
Sistemele de termoizolaţie CAPATECT sunt certificate în
România sub nr. 0538-P/03.11.2017 ºi 07 48.1 /16.12.2016,
evaluarea conformităţii având ca referinţă standardul SR
EN 13499:2004.
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Puncte în plus
Randament mai ridicat la izolare
Datorită coeficientului de transfer termic
de 0,0329 W/m2K, plăcile termoizolante
Dalmatina oferă o eficienţă termică mai
ridicată cu 15% decât plăcile de polistien alb,
precum şi posibilitatea de a reduce în mod
corespunzător grosimea stratului de izolaţie.

Putere ridicată de termoizolare:
cu un coeficient de transfer
termic de 0,0329 W/m2K, plăcile
Dalmatina realizează o termoizolare
superioară cu cca. 15% faţă de
polistirenul expandat clasic, cu
perle albe. Pentru aceeaşi grosime
şi densitate a plăcii => mai multă
eficienţă de izolare sau reducere
corespunzătoare a grosimii stratului
de izolare.
Stabilitatea dimensională.
Stabilitatea termică garantează
siguranţa maximă la aplicare.
Aspect unic, inconfundabil asigură
un control rapid al calităţii.
Rosturile între plăci, la montare,
sunt mai uşor de observat în cazul
polistirenului Dalmatina decât în
cazul polistirenului alb, care reflectă
lumina şi împiedică vederea, creând
efectul de „orbire”.

