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CapaGrund Universal - 
amorsa ce te scapă de orice grijă 

  

Iată-ne în plin sezon de renovare a fațadelor. 

Până nu demult, majoritatea clienților noștri alegeau pentru exteriorul clădirilor obișnuita 
vopsea acrilică, albă sau colorată în culoarea preferată. 

Cu timpul, clienții au început să fie tot mai informați și să conștientizeze beneficiile unei 
vopsele de exterior de înaltă calitate: rezistența în timp a culorilor, rezistența finisajului la 
factorii de mediu (intemperii, temperaturi extreme, poluare etc.), fațada rămâne curată un timp 
mai îndelungat etc.  

Astfel, în prezent ne întâlnim tot mai frecvent în piață cu cerințe pentru vopsele de top, cu 
proprietăți superioare celor ale vopselelor acrilice – fie că vorbim de vopsele silicatice, în 
special pentru clădirile vechi sau în zonele de munte unde umiditatea are valori ridicate pentru 
mai multe zile, fie de vopsele siliconice, ce excelează în toate acele beneficii suplimentare, 
mai sus amintite.  

Dar oare ce grunduri să utilizăm pentru toate aceste vopsele? Ce se întâmplă dacă nu le 
găsim în magazin și trebuie să așteptăm pentru a fi livrate? 

În altă ordine de idei, mai mult ca niciodată, 
înțelegem că timpul înseamnă bani, iar 
meseriașii calculați vor să ducă la bun 
sfârșit cât mai multe lucrări, în scurtul timp 
pe care îl au la dispoziție.  

Din păcate, multe sunt situațiile care ne 
împiedică să terminăm lucrarea la termenul 
propus și ne îngreunează considerabil 
munca. 

Pentru a înlătura toate aceste frământări și a ajuta 
aplicatorii să fie eficienți, economi și cu succes în 
lucrările lor, Caparol a dezvoltat un grund special, 
cu adevărat universal în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și rezolvare a diferitelor situații apărute 
în practică – CapaGrund Universal. 
  
 
 

 

Știați că... 
La temperatura standard de 20°C și 
umiditatea de 65%, mortarele/tencuielile 
trebuie lăsate 3-4 săptămâni pentru a fi 
complet uscate și potrivite pentru vopsitorii. 
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Ce știe să facă acest grund? Cu ce e mai deosebit față de celelalte grunduri existente pe 
piață?  
Iată câteva dintre motive: 
 Poate fi aplicat atât la interior cât și la exterior,  
 Aderența produsului e foarte bună pe aproape orice tip de strat suport: mortare/tencuieli 

noi și vechi, sisteme de termoizolație noi sau vechi, tencuieli decorative, vopsitorii vechi, 
gleturi, betoane, plăci de fibrociment, zidării aparente etc. 

 Poate fi aplicat sub orice tip de vopsea: vopsea acrilică, vopsea silicatică în dispersie, 
vopsea siliconică, vopsele polimerice de izolare (pe bază de solvenți)  – deci, gata cu 
bătăile de cap în legătură cu alegerea grundului potrivit. 

 Se poate colora în aceeași nunață cu vopseaua, iar dacă vopseaua este una de foarte 
bună calitate, un singur strat de vopsea va fi de ajuns. 

 „Respiră” foarte bine, adică are o foarte bună permisivitate la vaporii de apă. 
 Are o absorbție redusă de apă, 
protejând peretele de umiditate.  
 Și poate cea mai importantă 
caracteristică pentru fațade - 
reduce posibilitatea apariției 
eflores-cențelor calcaroase pe 
straturile finale de vopsea colorată. 
Aceste eflorescențe apar atunci 
când stratul suport nu este suficient 
uscat (tencuielile noi au nevoie de 
minim 3-4 săptămâni pentru 
uscare).  

Dar timpul e important așa că, după un timp de 
uscare de doar 7 zile, se va amorsa cu 
CapaGrund Universal iar apoi suprafața se va 
finisa cu o vopsea siliconică cu permeabilitate 
mare, aplicată în 2 straturi – de ex. cu AmphiSilan, 
Thermosan sau CarboSil Fassadenfarbe. 
              
 
        

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și 
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro 
cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600. 
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