INSPIRATIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Kreativní techniky pro fasády a interiéry

Prožijte kvalitu

Inspirativní povrchové úpravy pro fasádní izolační systémy
i kreativní ztvárnění stěn v interiéru
Materiály a barvy na fasádě jsou nositeli charakteru budovy. Také pro zateplené budovy lze použít zajímavé kreativní
a efektní techniky. Povrchy mohou být v rozdílných strukturách hladké i hrubé, tvrdé i měkčí, reflexní, zrcadlové
i matné atd.
Barevné odstíny od světlých po tmavé, silných k decentním tónům, v barevných nuancích. Klasické fasády vyžadují
tradiční materiály a odstíny, ale moderní budovy mohou získat progresivní vzhled užitím inovativních materiálů
a kreativními postupy.
Caparol nabízí mnohostranné spektrum materiálů a možností k individuálnímu vzhledu nejen zateplených fasád.

Kreativní ztvárnění stěn v interiéru – CAPAROL AMBIENTE
Nechte se vlákat do světa Caparol Ambiente. Do světa, kde ztvárnění vnitřního prostoru je jenom otázkou vaší fantazie.
Program Ambiente vám dává ty nejširší možnosti ke ztvárnění vašich nápadů a vizí a plně respektuje zásadu neomezovat
tvůrčího ducha hranicemi materiálů. Ambiente je program, který zahrnuje veškeré techniky pro náročné úpravy interiéru.
Mohou to být lazury, stěrkové techniky apod.
Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor. Přinášíme zde několik kreativních technik
pro Vaši inspiraci.

Nechte se tedy inspirovat....
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Kvalita ruční výroby

Fasádní obklady Meldorfer
Minerální obklady jsou pro každou fasádu vizitkou s nezaměnitelným stylem.
Jsou mnohonásobně lehčí než klasické cihelné obklady typu Klinker a opticky
k nerozeznání od cihelných. Téměř každý barevný odstín lze věrně ručně vyrobit,
rozhodující předností je originální skladba odstínu pro tvorbu autentické plochy.
Obklady Meldorfer
■ autenticky ztvárnitelný fasádní obklad
■ jednoduchý návrh, provedení usazení obkladů
(žádné omezující dilatační pole na zateplených fasádách)
■ ekonomické zapracování do standardních systémů
■ mnohostranné barvy a tvary
■ standardní odstíny klasických cihelných obkladů
i speciální odstíny

Skladba
Vhodné podklady
■ armovací vrstva zateplovacího systému Capatect
■ omítky vápenocementové a cementové, beton
■ nosné staré minerální omítky a nátěry
■ sádrokartonové desky nebo sádrové omítky ve vnitřních prostorech
Penetrace
■ Penetrace pod omítky, dle potřeby Penetrace pod disperzní barvy
Lepení
■ Meldorfer 080 lepící tmel
■ Obkladové pásky Meldorfer, kombinace rohových a přímých
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Kreativní techniky a efekty:
inspirace pro fasády
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Mnohostranná kreativita

Accento
– hladká, vícevrstvá stěrková technika
Kreativní technika Accento umožňuje vytvářet pestré vícevrstvé příjemně působící
povrchové úpravy pro individuální charakter fasády. Silné základní tóny vyzařují
intenzitu, změnu vzhledu a živé odstíny. Zemité tóny udávají prostorovou hloubku
a vytváří dojem geologické struktury. Světle bílé a šedé odstíny přidávají eleganci
a klasický vzhled betonu i mramoru.
U této techniky vždy platí: vzhled dekorativní techniky Accento je rozhodujícím
způsobem ovlivněn zručností zhotovitele a citlivou kombinací barev a materiálů.
Accento umožňuje překvapivé možnosti designu
■ vícevrstvý vzhled povrchu
■ provedení od duhové přes prostorové až po tradiční vzhled
■ vždy elegantní – každá fasáda je unikátní

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
1. a 2. vrstva
■ Accento Dekorspachtel
Pomocná vrstva
■ Accento Effektspachtel transparentní
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Stěrková technika pohledového betonu

Autentico
– klasický, hladký pohledový beton
Pouze z několika materiálů můžete takto řešit komplexní stavební zadání
a současně dosáhnout požadované minimalistické provedení. Záměrně volené
kombinace stavebních materiálů, jako je například dřevo a beton, vytvářejí
vzrušující kontrasty tvrdé a měkké, teplé a chladné nebo trvale a proměnlivě
působící.
Autentico znamená
■ přirozený vzhled betonu
■ individuální tvarování prostoru
■ variace jak ve zpracování, tak v barevných odstínech

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ ArmaReno 700
Finální úprava
■ Histolith AntikLasur – vícebarevné zpracování
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Stěrková technika s variabilní jemnou strukturou

Filigrano
– jemná grafická struktura v ploše fasády
Jemná struktura techniky Filigrano působí netradičně a lehce. Zde záleží na
ručním zpracování, díky tahům hladítkem lze dosáhnout nezaměnitelné struktury
a odstranit monotónní fádnost.
Základem grafického výrazu je hra světla a stínu, která je dána klasickým ručním
natažením. Touto technikou dosáhnete ochranné funkce fasády s přidanou
hodnotou zajímavého vzhledu.
Filigrano přináší
■ zajímavý vzhled omítky
■ prostorové provedení struktury
■ napětí ve výrazu barev a struktur

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ ArmaReno 700
Finální úprava
■ nátěr Amphisilan Plus – barevné zpracování
■ alternativně Histolith Antik-Lasur
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Stěrková technika pro nylonový kartáč a strukturový váleček

Rustico
– individuální strukturovaná plocha
Použitím kreativní techniky Rustico vytvoříte moderní fasádní plochu a volbou
jednotlivého nářadí dosáhnete tři rozdílné varianty.
Struktura Rustico ve variantě 1 vyvolává dojem od vln k liniím a rozvíjí asociace
k přírodě, ekologii, zemitosti. Výrazná struktura u varianty 2 se podobá tkané lněné
struktuře a působí velmi přirozeně. U Rusticco varianty 3 je struktura vytvářena do
ještě vlhké omítky, což přináší oddělenou plochu se silnou rustikální linií.
Kreativní technika Rustico
■ vytvářena z osvědčených materiálů
■ individuální struktura díky nylonovému kartáči, smetáku nebo strukturovému
válečku
■ vysoká různorodost povrchů

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ Capatect Carbopor 10, 15, 30 dle varianty
Finální úprava
■ nátěr CarboSol dle varianty
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Rustico varianta 1

Rustico varianta 2

Rustico varianta 3

17

Kreativní technika s perleťovým efektem

Brilliant – třpytivý efekt
pro tmavé a výrazné barevné odstíny
Kreativní technika Brilliant je založena na efektu způsobeném speciálním
granulátem pro tmavé fasádní omítky.
Ten vytváří třpytivý efekt, podobně jako hvězdy na noční obloze. Podle různého
působení slunečních paprsků, osvětlení a úhlu pohledu vznikají nové vizuální
vjemy. Účinek je vždy decentní a současný.
Kreativní technika Brilliant
■ tmavé fasádní plochy s překvapivým třpytem
■ živá fasáda s proměnlivými efekty

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ Capatect Carbopor 10, 15, 30 dle varianty
Alternativní nátěr
■ CarboSol
Nástřik do čerstvého podkladu
■ Capatect Stellanova dark
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Kreativní technika s perleťovým efektem

Stardust – třpytivý efekt
pro světlé a jemné barevné odstíny
Kreativní technika Stardust je založena na efektu způsobeném speciálním lesklým
slídovými granulátem pro světlé fasádní omítky. Dosahuje se jemného třpytu,
působícího jako ocas komety na obloze nebo třpytivé sněhové krystalky. Zajímavé
reflexe způsobuje střídaní světla a stínu a různé úhly dopadajícího světla.
Kreativní technika Stardust
■ světlé omítky s elegantním slídovým třpytivým efektem
■ vždy efektní a proměnlivá hra světla

Skladba
Vhodné podklady
■ tepelně izolační systémy Capatect
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ Capatect Carbopor 10, 15, 30 dle varianty
Alternativní nátěr
■ CarboSol
Nástřik do čerstvého podkladu
■ Capatect Stellanova ice
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Dekorativní úpravy stěn v interiéru:
barevné fantazie
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Kreativní technika s individuálním výrazem

Multistruktur „dřevěné bednění“
Současným trendem je rovněž vzhled betonových ploch, prováděných touto
technikou. Stěrka Multisturktur umožňuje variabilitu dle přání zákazníka.
Při tomto provedení dosáhneme vzhledu čerstvě odšalovaného betonu. Takto
vytvořený povrch je vzhledově velmi blízko přirozenému betonu. Současně
však také umožňuje volbu barevných nuancí základního materiálu, mezivrstvev
i konečné vrstvy. Kreativita zde nemá hranice.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ MultiStruktur Fein nebo Grob
Finální úprava
■ Deco Lasur matná
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Kreativní technika s přírodním vzhledem

ArmaReno 700 „Travertin“
Trendem je přírodní kámen. A tato technika umožňuje dosáhnout vzhledu
travertinové stěny, který je jinak těžko napodobitelný.
Můžete si volit jak širokou škálu kamene podle jeho velikosti, tak i barvy a provedení
povrchu. Čím více se touto technikou budete zabývat, tím více se přesvědčíte
o neomezených hranicích provádění.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ Capatect penetrace pod omítky
Strukturovaná vrstva
■ ArmaReno 700
Finální úprava
■ Histolith Antik Lasur
■ Histolith Silikat Fixativ

26

27

Kreativní technika se vzhledem rzi

AntikLasur „Rost“
Díky velmi cílenému výběru přírodních odstínů a matnému charakteru materiálu
Histolith AntikLasur lze dosáhnout touto technikou zpracování velmi autentického
vzhledu zrezivělé ocelové plochy.
Každá plocha může být podle přání provedena s volností výběru barev a jejich
ztvárnění. Velkou předností této pracovní techniky je, že ve srovnání se skutečnou
rzí nedochází k žádnému zabarvení nebo stírání materiálů při kontaktu se stěnou.
Celá stěna je vytvořena jako průběžná bez spár a spojů.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Nátěr černý
■ Malerit CE
Finální úprava
■ Histolith Antik Lasur s plnivem
■ Histolith Volltonfarbe: Oxid Braun, Oxid Orange a Oxid Schwarz
Plnivo
■ Disboxid 942 křemičitý písek
■ Disboxid 943 křemičitý písek
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Kreativní technika s metalickým efektem

Arte Twin „Mono Metallic“
Technika Arte Twin nabízí již v jednobarevném provedení obzvláště atraktivní
optiku povrchu. V tomto případě je provádění velmi jednoduché a nabízí optimální
možnost pro pracovníky, kteří se s tímto produktem seznamují poprvé.
Díky přidání materiálu Metallocryl Interior bude hotová plocha opticky zhodnocena
a získá lehký slídový efekt, odlehčí matný charakter materiálu Arte Twin. Čím
tmavší odstíny bude mít Arte Twin, tím silnější efekt díky Metallocrylu dosáhnete.
Charakteristické fleky materiálu Arte Twin dodávají další bodový akcent. Jako
u všech povrchových úprav se třpytivým nebo svítivým efektem ožije plocha
nejlépe ve spojení se správným interiérovým upořádáním a osvětlením.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Nátěr
■ Caparol Haftgrund
Finální úprava
■ Arte Twin Basic
■ Metallocryl Interior
■ Arte Twin Effect Silber
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Kreativní technika s metalickým efektem

Metallocryl „Perle“
Každý kdo zná Metallocryl, cení si u něj vysoký metalický charakter. Přidáním
materiálu Disbon 947 SlideStop bude metalický efekt prostorově zesílen. Takto je
vytvořena nová generace trvanlivých ploch na stěnách s nesrovnatelným výrazem.
Podle zorného úhlu a dopadu světla působí plocha na pozorovatele nově.
Jako u všech povrchových úprav se třpytivým nebo svítivým efektem ožije taková
plocha nejlépe ve spojení se správným interiérovým upořádáním a osvětlením.
Materiál v závislosti na výběru barev a zpracování vtiskne ploše individuální optiku.
Tuto techniku lze použít také v provedení s materiálem CapaGold.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Nátěr
■ Amphibolin
Finální úprava
■ Metallocryl Interior
■ Disbon 947 SlideStop Fein/Medium/Rough
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Kreativní technika se silným výrazem

Switch „Royal“
Díky velmi hladké stěrkové technice a intenzivnímu protónování podkladní vrstvy
Amphibolinem dosahuje tato technika výrazové hloubky a intenzity. Velmi hladké
zpracování obou materiálů znamená, že barevný efekt „Switch-pigmentů“ vynikne
na maximum.
Pomocí intenzivního barevného tónu a vepsané změny barevných tónů okouzluje
plocha podle úhlu pohledu a osvětlení. Jako všechny lesklé a efektní plochy
nejlépe vynikne ve spojení se světlem.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Nátěr
■ Amphibolin
Finální úprava
■ Deco Lasur lesklá
■ Pigment Switch Desert Light
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Kreativní technika s patinou

Switch „Grünspan Patina“
Díky velmi hladké stěrkové technice a tmavému intenzivnímu protónování
podkladní vrstvy Amphibolinem dosahuje tato technika výrazové hloubky
a intenzity. Velmi hladké zpracování obou materiálů znamená, že barevný efekt
„Switch-pigmentů“ vynikne na maximum.
Tato technika upoutá pozorovatele spojením dvou polarizovaných barevných
„Switch-pigmentů“. Podle úhlu pohledu nabývá pozorovatel pocitu čisté mědi
nebo zelenkavých podtónů. Jako všechny leské a efektní plochy nejlépe vynikne
plocha ve spojení se světlem.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Nátěr
■ Amphibolin
Finální úprava
■ Deco Lasur lesklá
■ Pigment Switch Desert Light
■ Pigment Switch Lagoon Water
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Kreativní mramorová technika

StuccoDecor Di Luce „Mramor“
Zvláštní vzhled této techniky je dosažen díky kombinaci nářadí, rukopisu
zpracovatele při ručním provedení a spojením částečně transparentních materiálů.
Tato technika prostřednictvím lesku, hladkosti a chladu imituje pravý leštěný
mramor. Optický účinek plochy pro pozorovatele se dosahuje díky kombinaci
zrcadlového lesku a příjemnému povrchu materiálu StuccoDecor Di Luce.
StuccoDecor Di Luce je částečně transparentní materiál, který je dvakrát nanášen
prostřednictvím stěrky. Během nanášení se lesk materiálu rozvíjí a díky dalšímu
leštění až do konečné fáze lze dosáhnout velmi vysokého lesku povrchu. Současně
lze díky vrstvení materiálů vtisknout touto technikou hloubku výrazu.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Stěrkování
■ Akkordspachtel fein
Penetrace
■ Caparol penetrace pod disperzní barvy
Finální úprava
■ StuccoDecor Di Luce
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Kreativní liniová technika

CapaGold „Linie“
Efektní povrchová úprava CapaGold je zde představena v liniové úpravě
a odpovídajícím odstínu. Speciální penetrační podklad EffektGrund dává vyniknout
skutečně metalickému lesku, obzvláště na lehce strukturovaných plochách. Tato
technika odráží čisté barevné tóny a působí přirozeně zlatým dojmem.
V kombinaci se základním materiálem MultiStruktur jako podkladem, umožňuje
rovněž dosáhnout individuální a opticky atraktivní struktury. Takto provedené
plochy jsou vysoce odolné vůči zátěži. Tuto povrchovou úpravu lze realizovat
rovněž s materiálem Metallocryl a to také celoplošně jako povrchová úprava
u zateplovacích systémů. U exteriérů nutno použít Primalon streichputz jako
podklad a Metallocryl Exteriér.

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
Strukturovaný podklad
■ MultiStruktur Fein, Mittel nebo Grob
Finální úprava
■ EffektGrund
■ CapaGold / CapaSilber
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Vápenná kreativní stěrka

Calcino Romantico
– vápenná kreativní stěrka
Ať už se jedná o trendy, jako jsou vzhled betonových povrchů nebo klasické
travertinové stěny, s Calcino Romantico lze realizovat mnoho technik. Lehkost
materiálu a jemnost, s jakou lze vytvářet autentické kamenné povrchy, vás znovu
a znovu inspirují. Pomocí různých technik a nástrojů může Calcino Romantico
vytvářet nejrůznější povrchy.
Kreativní technika Calcino Romantico
■ Snadné zpracování
■ Bez konzervačních látek
■ Regulace vlhkosti v místnosti
■ Přírodní efekt proti napadení houbami
■ Nehořlavý podle DIN 4102 - A2

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
■ na slabě nasákavé provést základní nátěr – Caparol HaftGrund
Finální úprava
■ Calcino Romantico
– v 1-2 vrstvách dle požadované struktury
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Kreativní stěrková technika

Stucco Satinato – Dekorativní stěrková
hmota pro sametově matné povrchy
Efektní štukový design je přirozeně matný. Stucco Satinato vytváří charakteristické,
nenapodobitelné povrchy v ušlechtilé, sametově matné povrchové úpravě. Tmel
je snadný a velmi pohodlný při aplikaci. Jemné, ale i intenzivní odstíny, s širokým
výběrem barev, otevírají široké spektrum tvůrčích možností.
Kreativní technika Stucco Satinato
■ Efektivní a snadné zpracování
■ Charakteristická kresba
■ Odolné proti znečištění

Skladba
Vhodné podklady
■ nenatřený beton
■ vápenocementové a cementové omítky
■ matné, nosné nátěry disperzními barvami
■ nosné nátěry silikátovými barvami
■ sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Penetrace
■ savé podklady sjednotit – Penetrace pod disperzní barvy
■ na slabě nasákavé provést základní nátěr – Caparol HaftGrund
Finální úprava
■ Stucco Satinato
– ve 2 vrstvách dle požadované textury
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Odborné poradenství a komplexní podpora
– od plánování až po zaškolení provádění
Kvalifikovaní odborníci firmy Caparol jsou připraveni na spolupráci na Vašich projektech.
Nabízíme
■ širokou paletu barevných vzorníků
■ vzorkování dekorativních technik na základě Vašich návrhů
■ zaškolování realizačních firem
■ odborný dohled nad vlastním prováděním
■ podporu projektových řešení
■ rozpočty navržených skladeb
■ dostupnost nabízených materiálů
■ širokou síť obchodních partnerů včetně tónovacích zařízení
Jsme otevřeni Vašim přáním a potřebám, od prvního návrhu k rozvoji individuálních řešení na míru.

Opřete se o nás.
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Logistické centrum Kozomín
Kozomín 501
277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084
Fax.: +420 315 754 080

Zákaznická linka 844 111 840

www.caparol.cz
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Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 203 402
Fax.: +420 387 203 422

Prožijte kvalitu

