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În cazul în care una din fațadele imobilului tău a fost deteriorată de condiții meteo extreme, impactul 
cu diferite obiecte sau vandalism repetat, știi deja că reparația fațadei nu reprezintă un motiv de 
bucurie, ci o cheltuială costisitoare. 

Secretul din spatele performanțelor imbatabile este armarea componentelor sistemului cu fibre de 
carbon.
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 Carbon Edition - termosistemul imbatabil

Fațadele de culoare închisă se încălzesc foarte tare pe timpul 
verii ajungând la 70-80°C, iar consecința este apariția fisurilor 
și infiltrarea apei?

ȘTIAI CĂ Fii corect informat!
Investește înțelept!

De ce sistemul Carbon Edition este cel mai rezistent și durabil termosistem?

            
Materialele armate cu aceste fibre devin extrem de flexibile și rezistente având astfel capacitatea de 
a compensa loviturile și solicitările mecanice extreme. Aceleași caracteristici oferă posibilitatea 
finisării fațadelor în culori închise fără a exista riscul apariției fisurilor.   

Plăcile din polistiren expandat Dalmatina, o combinație 
de perle albe și perle grafitate, îmbină termoizolarea 
superioară a plăcilor grafitatea cu avantajele 
termodinamice ale plăcilor albe de polistiren.

În final, după termoizolarea superioară și rezistența 
extremă la solicitări mecanice, estetica finisajului pe 
termen lung este asigurată cu ajutorul nanotehnologiei 
și a fotocatalizei, mai precis prin utilizarea pigmenților 
speciali nanonstructurați activați cu ajutorul razelor 
solare și care au ca efect reducerea semnificativă a 
aderenței particulelor de murdărie. 

Astfel fațada se păstrează curată pentru mai mult timp și beneficiarul mulțumit de investiția lui!
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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 şi telefonic la numărul 
apelabil gratuit  0800.800.600
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Aplicarea sistemului Carbon Edition este similară cu a unui termoistem obișnuit. Nu necesită o 
calificare suplimentară sau o manoperă mai scumpă. Condiția esențială  este respectarea strictă a 
tehnologiei de montaj și acordarea atenției sporite zonelor de închidere, îmbinare și colț. Acestea se 
protejează obligatoriu cu profilele și accesoriile aferente.

Perete din beton

Caparol Kleber 181

Caparol Dalmatina

CarboSil Fassadenfarbe

Carbon 
Fassadenputz K / R

Carbon Minera / Carbon Spachtel / CarboNit

Capac EPS

Diblu Ejot STR U 2G / H1 eco

Caparol Carbon Gewbe

Componentele sistemului Carbon Edition

Detalii despre sistem și produse

Film de prezentare a sistemului
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