
Ferromicacei

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
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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

Podłoża jednorodne i gładkie, odrestaurowane i 
odnowione tynki, systemy izolacyjne wykonane 
w sposób skuteczny i trwały. To tylko niektóre z 
wielu wymagań przed którymi staje budownictwo, 
gdzie coraz częściej używane są gładzie. 
Z wieloletniego doświadczenia CAP Arreghini, 
powstał RASACAP, seria gładzi stworzonych z 
myślą o różnych warunkach aplikacji: od nowych 
powierzchni po odnawianie różnego rodzaju 
podłoża, od systemów izolacyjnych po prace 
wykonywane według standardów wymaganych 
przez budownictwo ekologiczne. 
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Gładź - klej mineralny do przytwierdzenia i wygładzenia paneli izolacyjnych do wykonania systemów izolacji 

termicznej, przy wykorzystaniu polistyrolu, korka i paneli z włókien mineralnych, zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz, na ścianach i sufitach, w budowlanych wyrobach ceramicznych, pełnych cegłach, tynkach nowych 

i starych, betonie i za uprzednim nałożeniem odpowiedniej bazy, w podłożach na bazie gipsu.

Gładź – wysokiej jakości mieszanka gotowa do użycia, biała, na bazie cementu Portland, wypełniaczy 

krzemowych i specjalnych dodatków. Odpowiedni do gładzi, również zbrojonych ze standardowym 

wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, gładzenia powierzchni plastycznych, betonowych, 

cementowych, otynkowanych – nowych i starych. Może być pokryta różnymi rodzajami wykończenia. 

Gładź - klej mineralny do przytwierdzenia i wygładzenia paneli izolacyjnych do wykonania systemów izolacji 

termicznej, przy wykorzystaniu polistyrolu, korka i paneli z włókien mineralnych, zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz, na ścianach i sufitach, w budowlanych wyrobach ceramicznych, wypełnieniach cegłówki, tynkach 

nowych i starych, betonie i za uprzednim nałożeniem odpowiedniej bazy, w podłożach na bazie gipsu. 

Gładź - klej mineralny do przytwierdzenia i wygładzenia paneli izolacyjnych do wykonania systemów izolacji 

termicznej, przy wykorzystaniu polistyrolu, korka i paneli z włókien mineralnych, zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz, na ścianach i sufitach, w budowlanych wyrobach ceramicznych, wypełnieniach cegłówki, tynkach 

nowych i starych, betonie i za uprzednim nałożeniem odpowiedniej bazy, w podłożach na bazie gipsu.

Zaprawa uniwersalna, niestrukturalna, do użycia we wnętrzach i na zewnątrz na podłożach z cementu, 

ale również na podłożach ceglanych, tynkach i zaprawach cementowo- wapiennych. Odpowiednia do 

odnowienia podłoża zniszczonego jak przednóżki stopni schodów, balkony, gzymsy. To zaprawa techniczna 

(kompensacja kurczenia) odpowiednia do aplikacji warstw do 5 cm grubości, do gładzenia nawet do bardzo 

cienkich warstw, podlegający zacieraniu.

Zaprawa tynkowa, mineralna, mieszanka, do ręcznej aplikacji, “oddychająca”, z makroporami, przeznaczona 

do osuszania powierzchni z wilgoci kapilarnej. Po uprzednim zastosowaniu preparatu Silomur, zaprawa 

używana jest jak tynk do uszkodzonych powierzchni. Nakładać warstwy o grubości min. 2 cm.

Używana do przymocowania płyt z polistyrolu (sprasowanego i nie), poliuretanu, korka, wapna krzemianowego, 

paneli z włókien mineralnych lub podobne, zarówno na podłożach pionowych jak i poziomych, podłożach 

betonowych, ceramicznych, cegły pełnej czy tynkach. Za uprzednim nałożeniem odpowiedniej bazy, może być 

używany w podłożach na bazie gipsu, również sztukatorskiego.

Preparat odpowiedni do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz, łatwy w aplikacji, idealny do 

zastosowania profesjonalnego ze względu na swoje właściwości wypełniające, przyleganie do podłoża 

wodorozcieńczalnego, szlifowanego i różnego rodzaju powierzchni drewnianych; szybkoschnący - pozwala na 

skrócenie czasu malowania. Zapewnia wykończenie jednorodne i o dużej odporności mechanicznej.
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