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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. 
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać 
się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it

Silofix
Podkład ścienny siloksanowy

Silicap Fix
Grunt krzemianowy

Acrilifix Special
Wodny podkład ścienny elewacyjny

Acrilifix
Wodny podkład ścienny

linea  GRIPCAP linea GRIPCAP



Wodny podkład ścienny elewacyjnyPodkład ścienny siloksanowy

Wodny podkład ściennyGrunt krzemianowy

Baza ścienna, z zawartością syntetycznych żywic koloidalnych rozproszonych w wodzie, ze specjalnymi 

technologiami, które zapewniają doskonałe przywieranie na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości 

umacniające i izolujące. Zapewnia jednorodność wchłaniania, a co za tym idzie jednorodne wykończenie i 

świetne przyleganie kolejnych nałożonych warstw. Stworzony głównie z myślą o powierzchniach zewnętrznych 

z użyciem systemów akrylowych. 

Baza ścienna, z zawartością syntetycznych żywic rozproszonych w wodzie, ze specjalnymi technologiami, 

które zapewniają doskonałe przywieranie na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i 

izolujące. Zapewnia jednorodność wchłaniania, a co za tym idzie jednorodne wykończenie i świetne przyleganie 

kolejnych nałożonych warstw.  Stworzone głównie z myślą o użyciu preparatów  siloksanowych. 

Baza ścienna z zawartością żywic akrylowych rozproszonych w wodzie odpowiednia dla zapewnienia dobrego 

przylegania na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. Zapewnia jednorodność 

wchłaniania, a co za tym idzie jednorodne wykończenie i świetne przyleganie kolejnych nałożonych warstw. 

Stworzona z myślą o zastosowaniu preparatów akrylowych na zewnątrz i wewnątrz. Odpowiedni również do 

utrwalenia rozproszonych włókien amiantu i do umocnienia i kapslowania powierzchni podczas etapu usuwania 

i osuszania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 20 sierpnia 1999 roku został zaklasyfikowany jako 

pokrycie kapslujące, wspomagające, penetrujące i kryjące typu D. 

Baza wodorozcieńczalna z zawartością spoiw mineralnych na bazie krzemianów potasu. Ze względu na swoją 

naturę chemiczną nie tworzy cienkiego filmu, ale twardnieje wchodząc w reakcję chemiczną z podłożem. 

Odpowiedni do zapewnienia doskonałego przylegania i umacniania na podłożach mineralnych. 

Acrilifix SpecialSilofix

AcrilifixSilicap Fix

Szeroka gama podkładów z pigmentem 
przeznaczonych do prac budownictwa 
profesjonalnego. Dzięki użyciu szczególnych 
technologii, zapewniają uzyskanie na różnych 
rodzajach podłoża, maksymalne przywieranie 
kolejnych warstw.

Podkłady do ścian

Baza ścienna: bezbarwna.
Środek utrwalający dla 
amiantu: barwiony; dodać 1l 
K81 Universale na 5l Acrilifix.

Bezbarwna.

Bezbarwna.Bezbarwna.

linea GRIPCAP

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

5-8h 5-8h

5-8h 500-600 % 500-600 % 500-600 %

8-10 m2/l 8-10 m2/l 

48-52 m2/l16-20 m2/l


