
Elasto Active
Farba na mikropęknięcia zapobiegająca pleśni i grzybom

Elasto Guaina
Elastyczny preparat izolujący

Elasto Stucco
Stiuk elastomeryczne zbrojony włóknem

Cykl elastomeryczny

Zawarte informacje mają 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

Cykl elastomeryczny

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
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FASADECAPlineaFASADECAPlinea

Systemy zapobiegające pęknięciom działają prewencyjnie jak i pomagają rozwiązać problemy związane z powstałymi już szczelinami struk-

turalnymi, w wyniku kurczenia się tynku czy przecieków. 

Nowe powierzchnie tynków cementowych, cementowo- wapiennych, betonowe, prefabrykaty cementowe.  

System prewencyjny
Oczyścić wodą pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak

brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym

strumieniem wody i wykonać następujące czynności: 

A. Na suchej powierzchni nanieść warstwę Murisol lub 

Murisol W;

B. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 

12-16h między jedną a drugą warstwą. 

Systemy naprawcze
Nowe powierzchnie tynków cementowych,
cementowo- wapiennych, betonowych, prefabrykatów
cementowych.
Oczyścić wodą pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak

brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym

strumieniem wody i wykonać następujące czynności: 

C. Na suchej powierzchni nanieść warstwę Murisol lub 

Murisol W;

D. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 

12-16h między jedną a drugą warstwą. 

Powierzchnie z pęknięciami na 2 mm na tynkach
cementowych, cementowo- wapiennych,
betonowych, prefabrykatach cementowych i
starych warstwach farby. 
Oczyścić woda pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak

brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym

strumieniem wody i wykonać następujące czynności: 

H. Szpachlować za pomocą Rasacap 50;

I. Nanieść warstwę Murisol lub Murisol W

J. Pokryć pęknięcia włókniną zamoczoną w  Elasto Guaina

lub dzianiną zamoczoną w Elasto Stucco;

K. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 

12-16h między jedną a drugą warstwą. 

Cykl aplikacji
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Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej, na bazie elastycznych kopolimerów akrylowych, formuła z

włóknami polietylenowymi, bez zmiękczaczy, który tworzy odpowiednie podłoże odporne na

mikropęknięcia. Nieprzemakalna, przepuszczająca powietrze, łatwy do aplikacji, idealna do celów

profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych

rodzajach podłoża. Wysoka jakość preparatu, dający również doskonałe wykończenie, zapewnia

maksymalną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Proszek kwarcowy oraz

włókna sprawiają, iż preparat  pozwala na uzyskanie zwartego i jednorodnego wykończenia, matowy

i maskujący niedoskonałości tynku. Preparat, w barwach z refleksem światła na poziomie LRV >25,

jest również odpowiedni do systemów izolacji jako zabezpieczenie przed pęknięciami. 

Kolor: Biały AC16.

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory

są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się

nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji. 

Elasto Active
Farba na mikropęknięcia zapobiegająca powstawaniu 
pleśni i grzybów

6-7 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Przeciw pęknięciom
i szczelinom. 

Pęknięcia i ich pogłębianie się to zjawisko, które

powoduje przerwanie jednorodności podkładu

pozwalając na tworzenie się przecieków, głównie

na dostawanie się wody deszczowej i wszelkich

innych agresywnych substancji chemicznych

obecnych w atmosferze, które z kolei przyczyniają

się do niszczenia i odpadania farb oraz pokryć

wykończeniowych. Włókna elastomeryczne zawarte

w preparacie opisywanego cyklu pozwalają na

stworzenie mocnej struktury oraz zwartego i

jednorodnego wykończenia o silnych właściwościach

maskujących mankamenty otynkowania.  

FASADECAPlinea

Preparat syntetyczny w dyspersji wodnej, który tworzy trwałą, gumową i zwartą powłokę nieprzepuszczającą

wody. Preparat ciekły do rozprowadzenia na podłożu, który pozwala na uzyskanie powłoki

nieprzemakalnej bez problemów z łączeniami używając prefabrykowanej foli. 

Elasto Guaina
Elastyczny preparat izolujący

1,5-2 m2/Kg 72h

ODPORNOŚC NA MIKROPĘKNIĘCIA

NIEPRZEMAKALNOŚĆ

ŁATWA APLIKACJA 

ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA 

DZIĘKI WŁÓKNOM ROZPROSZONYM

+5°C +30°C

+5°C +30°C

72h +5°C +30°C +5°C +30°C

ODPORNOŚĆ NA ALKALIA

NIEPRZEMAKALNA

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE

Elasto Stucco
Stiuk elastyczny zbrojony włóknem

ODPORNOŚĆ NA ALKALIA

ELASTYCZNOŚĆ

Stiuk przeznaczony do wypełnień pęknięć i dziur w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. To pasta

składająca się z elastycznych kopolimerów akrylowych i włókien syntetycznych, które tworzą powłokę

odporną na mikropęknięcia. Wysycha szybko i równomiernie, nie wymaga wcześniejszych procedur.

Utrzymuje przez długi czas wysoką elastyczność nawet przy temperaturach poniżej 0°C.

5-10%5-10% 0-10%
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