
Czyste fasady – Caparol Clean Concept®

Kompleksowe rozwiązanie o niespotykanej odporności na zabrudzenia





W okresie ostatnich dziesięcioleci farby
fasadowe ulegały ciągłemu konsek-
wentnemu ulepszaniu: obecnie elewacje
są znacznie bardziej odporne na nie-
korzystne działanie deszczu, wiatru,
słońca i mrozu niż kiedykolwiek wcześniej.
Natomiast wpływ zanieczyszczenia
środowiska na wygląd fasad był właściwie
do tej pory pomijany. Aby zapewnić
elewacjom długotrwałe piękno potrzeba
optymalnej kombinacji odporności 
i czystości. Z tego powodu firma
Caparol już wiele lat temu uruchomiła
projekt badawczy, w którym „wzięto 
pod lupę” wszystkie składniki farb.
Odkryto nowe, lepsze surowce i techno-
logie, co zaowocowało możliwością
zaoferowania produktów, które tworzą
powłoki szczególnie niepodatne 
na zabrudzenia. Nowa linia produktów
pod nazwą Caparol Clean Concept®

oferuje rozwiązania, które znacznie 
spowalniają naturalny proces 
brudzenia się powłok.

Nanotechnologia zapobiega 
osadzaniu się brudu
Dzięki zastosowaniu składników 
o strukturze nanometrycznej oraz 
precyzyjnie dobranej ich kombinacji 
z wypełniaczami powstają powłoki,
które znacznie redukują niekorzystny
wpływ zanieczyszczeń. Dodatkowo
całkowita rezygnacja z termoplastycznych
i/lub hydroplastycznych materiałów
wyjściowych zapobiega przyklejaniu się
cząsteczek brudu do powierzchni fasad.
Ani wysokie temperatury ani długotrwała
wilgoć nie powodują już zmiękczania
czy pęcznienia powstałej powłoki, 
co prowadziło do trwałego przyklejania
zanieczyszczeń.

Więcej informacji na temat Caparol Clean

Concept
®

na stronie www.czystefasady.pl

Czyste fasady – „Caparol Clean
Concept®” – kompleksowe rozwiązanie 
o niespotykanej odporności na zabrudzenia.

Fotokataliza niszczy zabrudzenia
Światło słoneczne aktywuje nanotechno-
logicznie optymalizowane składniki.
Podczas tego procesu zostaje uwolniona
energia, która przenosząc się na zanie-
czyszczenia organiczne, powoduje 
ich rozpad i oderwanie od podłoża.
Słabo trzymające się cząsteczki zanie-
czyszczeń są następnie łatwo usuwane
przez deszcze i wiatry. Decydujące 
w technologii Caparol Clean Concept®

jest osiągnięcie właściwego poziomu
dozowania fotokatalitycznego efektu.

Hydrofobowość kapilarna redukuje
chłonność wody
Specjalne spoiwa silikonowe hydrofobizują
kapilary powodując wyraźne zmniejszenie
chłonności wody. Jednocześnie para
wodna może swobodnie przenikać
przez powłokę. Tynk jak i znajdujący się
pod nim mur mogą dzięki temu 
pozostawać na zawsze suche. System
produktów Caparol Clean Concept®,
aby zminimalizować proces brudzenia
się fasad, opiera się na hydrofobowości
kapilarnej, a nie tylko powierzchniowej.
Doświadczenia  naukowców firmy
Caparol dowodzą, że zbyt silny efekt
perlenia na powierzchni w krótkim czasie
prowadzi do powstawania plam 
i zacieków.

Podsumowanie:
Nowa linia produktów Caparol Clean
Concept® opiera się na nowoczesnych
technologiach i innowacyjnej technice
jakości celem uzyskania wysoko-
wartościowych, długowiecznych 
i nie podatnych na zabrudzenia
powłok elewacyjnych. Fasady pozostają
czyste, dzięki czemu można się dłużej
cieszyć ich perfekcyjnym wyglądem.

1. 2. 3.
1. Osadzanie się organicznych 

i nieorganicznych zanieczyszczeń 
na powierzchni fasady.

2. Mechanizmy CCC powodują 
oderwanie i rozpad niewielkich 
zanieczyszczeń organicznych.

3. Wiatr i deszcz usuwają 
zanieczyszczenia nieorganiczne 
a także oderwane zanieczyszczenia
organiczne.
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Uzasadnienie Kapituły Konkursowej
Linia produktów „Czyste fasady – Caparol Clean Concept®” jest kompleksowym rozwiązaniem o niespotykanej odporności 
na zabrudzenia. Dzięki specjalnie stworzonej technologii i precyzyjnemu dozowaniu pigmentów zapewniony jest efekt 
oczyszczania elewacji bez niszczenia spoiwa farby. Dzięki właściwościom hydrofobowym systemu utrudnione jest wnikanie
cząsteczek brudu w podłoże, co umożliwia łatwe spłukiwanie powierzchni. Natomiast zastosowanie spoiw silikonowych 
eliminuje efekt termoplastyczności (czyli lepkości powłoki po nagrzaniu) i trwałego przyklejania się cząsteczek kurzu. 
Dzięki zastosowaniu tego systemu elewacja pozostaje na długo estetyczna i czysta co jest szczególnie cenione i zgodne 
z aktualnymi trendami w budownictwie.

Wyróżnienie dla CaparolzClean Concept®

Linia produktów Caparol 
Clean Concept® została
wyróżniona w VII edycji 
konkursu „Izolacja Roku”
organizowanym przez 
miesięcznik „Izolacje” 
tym samym uzyskując
certyfikat i prawo 
do posługiwania się
prestiżowym znakiem 
„Produkt wyróżniony 
w konkursie IZOLACJA ROKU”.

LIDER RYNKU 2006

Koncepcja utrzymania fasad w czystości Caparol Clean 
Concept® – Czyste fasady została wyróżniona 
w tegorocznym Konkursie Promocyjnym na Najlepsze 
w Polsce Firmy, Produkty i Usługi - LIDER RYNKU 2006 
EURO LEADER. Przyznając tytuł LIDERA RYNKU 
doceniono innowacyjność rozwiązania oraz walory 
jakościowe produktów.

Caparol Polska 
laureatem konkursu 
„RENOWATOR 2006”

Caparol Polska została laureatem konkursu „RENOWATOR 2006” organizowanego
podczas V Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej EGIR 2006 w Krakowie,
otrzymując I nagrodę.

Jury konkursu doceniło wysoki stopień przydatności systemu Caparol Clean
Concept® do prac renowacyjnych, podkreślając szczególnie właściwości farby 
AmphiSilan - Plus.



Przegląd produktów Caparol Clean Concept®

Długoletnie badania i testy pozwoliły na opracowanie zgodnie z recepturą Caparol Clean
Concept® farb elewacyjnych AmphiSilan-Plus i ThermoSan, nowej farby do wnętrz i na elewacje
Amphibolin oraz tynku silikonowego AmphiSilan.

AmphiSilan-Plus

Amphibolin AmphiSilan-Fassadenputz

ThermoSan

Wyjątkowa, mało podatna na zabrudzenia, silikonowa
farba elewacyjna z wyróżniającą się kombinacją spoiw 
i wypełniaczy. Maksymalna ochrona przed zabrudzeniem
dzięki technologii Caparol Clean Concept®.

• mało podatna na zabrudzenia
• wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2

• kapilarnie hydrofobowa 
• mineralnie matowa
• dobrze kryjąca i łatwa w nakładaniu
• biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Specjalna silikonowa farba elewacyjna. Szczególnie
polecana do wykonywania powłok na systemach 
ociepleniowych jak również na wszystkich mineralnych 
i dyspersyjnych tynkach nawierzchniowych, uprzednio
malowanych lub surowych.

• optymalna ochrona przed porastaniem algami i grzybami
• wysoce dyfuzyjna
• kapilarnie hydrofobowa
• długotrwale chroniąca przed wilgocią
• biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Nowoczesna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa 
(standard E.L.F.) farba do fasad i powierzchni wewnętrznych.
Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą przyczepnością do prawie
każdego podłoża. Optymalny stopień bieli i wysoki indeks
światła odbitego rozjaśniający wnętrza. Łatwa w nakładaniu 
i bardzo wydajna. Odporna na szorowanie na mokro. 

• 1 klasa odporności na szorowanie na mokro
• łatwa w czyszczeniu, odporna na wodne środki 

dezynfekcyjne i czyszczące
• bardzo wydajna
• wysoce przyczepna
• wysoki indeks światła odbitego
• biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Gotowy do użycia, cienkowarstwowy dekoracyjny 
tynk silikonowy o fakturze baranka 1,5; 2 i 3 mm 
i kornika 2 i 3 mm.

• hydrofobowy
• wysoce odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne 
• wysoce dyfuzyjny
• posiada właściwości grzybobójcze i zapobiegające

rozwojowi alg i grzybów
• biały lub barwiony w systemie ColorExpress

Prosimy o dobranie właściwego dla produktu i rodzaju podłoża środka gruntującego zgodnie z instrukcjami technicznymi. 

Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu porady. 
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Wyzwanie

Szczególne okoliczności wymagają
szczególnego podejścia. Na tynkach
elewacyjnych w niekorzystnym 
mikroklimacie mogą rozwinąć się algi 
i grzyby. Szczególnie na obszarach 
rolniczych i wiejskich, w pobliżu lasów,
łąk i zbiorników wodnych dochodzi 
do zanieczyszczeń natury biologicznej. 
Algi, grzyby, mchy czy porosty powodują
szarzenie lub zielenienie elewacji, 
co wygląda jak zwykłe zanieczyszczenie
którego rodzaj rozpoznawalny jest

Czyste fasady dzięki produktom zawierającym biocydy
dopiero pod mikroskopem. 
Nalot ten nie tylko brzydko wygląda, 
lecz po dłuższym czasie może
doprowadzić do uszkodzenia tynku.

Rozwiązanie 

Dla przeciwdziałania zanieczyszczeniom
biologicznym na elewacjach opracowano
produkty zawierające biocydy. Podczas
tworzenia receptur zwrócono szczególną
uwagę na to, żeby równocześnie 
w powłokach elewacyjnych nie znajdowały
się żadne substancje powodujące

rozmnażanie się i wzrost alg i grzybów,
i aby powłoki zawierały substancje 
grzybobójcze i zapobiegające 
rozwojowi alg.

Podsumowanie:
Fasady nie muszą być atakowane 
przez algi i grzyby. Farby elewacyjne
Caparol z dodatkiem biocydów
pomagają skutecznie rozwiązać 
ten problem.

Fasada zaatakowana przez mikroorganizmy przed i po fachowej renowacji.

5

kolonia grzybów

strzępki grzybni

kolonia alg



Przegląd produktów z dodatkiem biocydów

Sprawdzone w wielu ekstremalnych warunkach produkty zawierajace biocydy: ThermoSan,
Muresko-Premium, PermaSilan i Amphibolin-W

ThermoSan

PermaSilan Amphibolin-W

Muresko-Premium

Wyjątkowy produkt firmy Caparol. Został opracowany
według technologii Caparol Clean Concept® – Czyste
fasady, posiada także dodatek biocydów. Kombinacja 
ta gwarantuje najwyższą z możliwych, długotrwałą 
odporność fasad na zabrudzenia.

• optymalna ochrona przed porastaniem algami i grzybami
• wysoka przepuszczalność pary wodnej
• kapilarna hydrofobowość
• długotrwała ochrona przed wilgocią
• biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Najwyższej jakości farba fasadowa typu SilaCryl®, 
o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności 
dla pary wodnej, bardzo dobrze chroniąca podłoża
przed rozwojem mikroorganizmów, z zawartością biocydów.

• optymalna ochrona przed porastaniem algami i grzybami
• łatwa w nakładaniu i obróbce
• odporna na zasady, nie zmydla się
• mineralnie matowa
• biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Elastyczna farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej
przeznaczona do malowania zarysowanych tynków.
Dzięki zawartości biocydów zapewnia długotrwałą 
ochronę przed rozwojem mikroorganizmów.

• elastyczna w niskich temperaturach
• dyfuzyjna
• wysoce hydrofobowa
• dobrze przyczepna
• biała

Matowa farba elewacyjna konserwująca powierzchnię 
elewacji chroniąc ją przed zniszczeniem na skutek porostu 
grzybów i alg.

• odporna na wilgoć
• dyfuzyjna
• odporna na zasady
• matowa
• biała

Prosimy o dobranie właściwego dla produktu i rodzaju podłoża środka gruntującego zgodnie z instrukcjami technicznymi. 

Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu porady. 
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Sercem obu systemów jest odpowiedniej
grubości płyta ocieplająca ze styropianu
lub wełny mineralnej. Prawidłowo 
umocowana, tylko klejona lub klejona 
i dodatkowo zamocowana mechanicznie
(kołkami) i skutecznie chroniona 
przed wilgocią przez warstwy
nawierzchniowe, przez dziesięciolecia
będzie spełniała swoją izolacyjną rolę.

Zaprawa klejąca Capatect 190 S – masa klejowa Capatect 190 – masa klejowo 
- szpachlowa

Płyta ocieplająca Styropian EPS 70-040 Wełna mineralna

Warstwa zbrojąca Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa, Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa,
siatka z włókna szklanego ST 112-100 siatka z włókna szklanego ST 112-100

Tynk nawierzchniowy Capatect 610 – podkład tynkarski, tynk Lekki tynk mineralny Capatect Mineral 
silikonowy AmphiSilan – Fassadenputz Leichtputz

Powłoka malarska Opcjonalnie farba ThermoSan ThermoSan - farba fasadowa5
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W obu wariantach systemów Capatect
wyprawa końcowa oparta jest 
na produktach z linii Czyste fasady 
- Caparol Clean Concept®. Produkty te
zapewniają maksymalny współczynnik
dyfuzji pary wodnej przy minimalnym
wchłanianiu wody, są bardzo mało podatne 
na zabrudzenia i znakomicie chronią
przed rozwojem alg i grzybów.

Capatect KD System 600
wszechstronne zastosowanie
izolacja termiczna - styropian 
klasyfikacja ogniowa NRO
zoptymalizowane zużycie 
produktów
wyprawa wierzchnia z tynków
silikonowych dostępnych 
w nieograniczonej palecie 
barw
długotrwała czystość 
i skuteczna ochrona 
przed rozwojem alg i grzybów

Capatect 100
wszechstronne zastosowanie
izolacja termiczna – wełna 
mineralna
klasyfikacja ogniowa – niepalny
zoptymalizowane zużycie 
produktów
wyprawa wierzchnia z lekkich
tynków mineralnych
długotrwała czystość 
i skuteczna ochrona 
przed rozwojem alg i grzybów
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Systemy ociepleń Caparol Capatect
doskonale sprawdzają się na rynku 
już od ponad 40 lat. Można je stosować
w obiektach nowo wznoszonych 
jak i już użytkowanych. W każdym
wypadku zastosowanie systemu 
ociepleń znacząco obniża zużycie
energii na ich ogrzewanie – czyli pozwala
na zaoszczędzenie pieniędzy.

Dodatkowo chronią substancję budowlaną.
Redukują uwarunkowane pogodą 
i porami roku zmiany temperatur
w murze. Chronią przed wnikaniem
wilgoci z zewnątrz, która w połączeniu
z mrozem, może prowadzić 
do powstawania pęknięć i innych 
uszkodzeń. Zastosowanie systemu
ociepleń, w którym warstwę wierzchnią

stanowią produkty z linii CCC, pozwala
na wyeliminowanie zabrudzeń 
i przeciwdziała porastaniu grzybami 
i algami. Do dyspozycji mamy dwa
nowoczesne warianty ociepleniowe 
z optymalnie dobranymi komponentami:
z tynkiem mineralnym zabezpieczonym
farbą ThermoSan lub z tynkiem 
silikonowym AmphiSilan - Fassadenputz.

Systemy ociepleń Capatect - optymalna izolacyjność
cieplna i długotrwała ochrona elewacji
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Izolacja cieplna na każdą porę roku
Do utraty ciepła może dochodzić 
na rożne sposoby, jednak aż do 75%
strat ciepła może powstawać 
przez nieocieplane ściany zewnętrzne. 
Dlatego, dla zmniejszenia kosztów 
ogrzewania budynków, obecnie 
powszechnie stosowane są Bezspoinowe
Systemy Ociepleniowe (BSO). 
Nie należy przy tym zapominać, 
że odgrywają one również ważną rolę
latem. W nieocieplonych lub źle 
ocieplonych budynkach często
dochodzi do nadmiernego przegrzania
latem. Zakładając, że powierzchnie
okien nie są zbyt duże i dysponują
odpowiednią ochroną przed słońcem,
w obiektach, w których system 
ociepleń został prawidłowo wykonany,
ciepło słoneczne zatrzymywane jest
przez zewnętrzną warstwę izolacyjną.
Takie domy są chronione zarówno 
w zimie, jak i w lecie.

Przebieg wykresu temperatur 

w fasadzie bez izolacji cieplnej:

punkt zamarzania w środku ściany

Przebieg wykresu temperatur 

w fasadzie z izolacją cieplną: 

punkt zamarzania w warstwie 

izolacyjnej

bez BSO z BSO
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Ciepły zimą, przyjemnie chłodny latem
a przy tym czysty przez lata? 

Taki efekt uzyskasz stosując system
ociepleń Capatect z produktami z linii
Caparol Clean Concept®.

Firma Caparol Polska jest Członkiem 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Systemów Ociepleń; 
www.systemyocieplen.pl
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