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Dla tych, którzy wymagają doskonałości

Wybierając preparat K81 wiesz, że wybierasz najlepsze. Seria K81 
zawiera preparaty o bardzo wysokiej wydajności i jakości, pozwalając 
na uzyskanie zawsze najlepszych rezultatów zarówno estetycznych 
jak i technicznych. To wybór, który daje gwarancję na lata.

linea K81

K81 Universale, Linea K81
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K81

Emalie do ścian

K81 Professionale lucido · Emalia ścienna na bazie wody
Emalia przeznaczona do malowania budynków zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, nie przepuszcza wody, łatwa do aplikacji, idealna do 
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. 
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

K81 Professionale satin · Emalia ścienna na bazie wody
Emalia przeznaczona do malowania budynków zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, nie przepuszcza wody, łatwa do aplikacji, idealna do 
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. 
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

K81 Topcap · Farba ścienna, matowa, na bazie wody
Farba ścienna, matowa, odpowiednia do nakładania na powierzchnie wewnętrzne jak i zewnętrzne, o bardzo wysokim stopniu krycia, o 
zwartym i odpornym wykończeniu. Topcap to farba zmywalna za pomocą powszechnie używanych środków myjących z zawartością produktu 
antybakteryjnego, co spełnia wymagania Rozporządzenia 852/2004/WE w zakresie aplikacji we wszelkich pomieszczeniach, w których 
wymagane jest utrzymanie określonych standardów higieny jak magazyny przystosowane do składowania i/lub obróbki produktów spożywczych, 
w szpitalach, pomieszczeniach użytku publicznego i innych. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Farby akrylowe o wysokiej jakości

K81 Universale · Farba uniwersalna superakrylowa
Farba wodorozcieńczalna, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do 
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża.  
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

K81 Quarzo Active · Farba wypełniająca, matowa, zapobiegająca grzybom i pleśni
Farba wodorozcieńczalna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu 
kolorymetrycznego AC16.

Farby zobojętniające amiant 

K81 Amianto · Farba do kapslowania azbestu
Farba wodorozcieńczalna, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. 



linea FASADECAP

Sil2000 Active, Linea Fasadecap 

Farby do ochrony fasad zewnętrznych 

Doskonałe połączenie efektu, bezpieczeństwa i jakości.  
Linia FASADECAP składa się z serii preparatów do powierzchni 
zewnętrznych wysokiej jakości i szczególnego przeznaczenia. Są to 
głównie farby stosowane profesjonalnie o wysokiej trwałości koloru 
na zewnątrz.  Charakteryzują się one doskonałymi właściwościami 
kr yjącymi i zdolnością przylegania do różnych rodzajów podłoża.
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Farby wysokiej wydajności

Unikocap ·  Farba elewacyjna o wysokiej wydajności
Farba wodorozcieńczalna, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. Wysoka jakość, możliwość doskonałego wykończenia, 
na bazie żywic “Hydropliolite”, zapewni maksymalną ochronę, przyleganie i odporność koloru na czynnik zewnętrzne, co pozwala na nakładanie 
preparatu bez podkładu. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Farby akrylowe

Beton ·  Farba do cementu
Farba rozpuszczalna w wodzie, zewnętrzna, o silnych właściwościach przylegających do różnego rodzaju podłoża, nieprzemakalna dla wody i CO2, 
wskazana do zastosowania jako farba zapobiegająca karbonizacji. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego 
AC16.

Esterno ·  Matowa farba zewnętrzna
Farba wodorozcieńczalna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu 
kolorymetrycznego AC16.

Esterno Quarzo ·  Matowa farba wypełniająca, zewnętrzna
Farba wodorozcieńczalna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu 
kolorymetrycznego AC16.



Farby do ochrony fasad zewnętrznych 

linea FASADECAP

Sil2000 Active, Linea Fasadecap 
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Fary siloksanowe

Sil2000 Active ·  Farba siloksanowa, elastyczna, zewnętrzna
Farba wodorozcieńczalna na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwała 
ochronę przez pleśniami i brudem. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Sil96 Active·  Farba matowa, siloksanowa, zewnętrzna 
Farba wodorozcieńczalna na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwała 
ochronę przez pleśniami i brudem. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Sil96 Quarzo Active ·  Farba wypełniająca matowa, akrylosiloksanowa, zewnętrzna
Farba wodorozcieńczalna, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
silne właściwości dopasowywujące, przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy 
zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Silvelatura ·  Siloksanowa farba elewacyjna do przecierek
Farba wodorozcieńczalna, na bazie żywic siloksanowych, które gwarantują maksymalna odporność na wodę zapewniając w ten sposób trwała 
ochronę przez pleśniami i brudem. Odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ 
posiada silne właściwości dopasowywujące, przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy 
zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Fary elastomerowe 

Elasto Active ·  Farba elastomeryczne uzbrojona włóknami,  antygrzybicza i antypleśniowa
Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej, na bazie elastycznych kopolimerów akrylowych, formuła z włóknami polietylenowymi, 
bez zmiękczaczy, który tworzy odpowiednie podłoże odporne na mikropęknięcia. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu 
systemu kolorymetrycznego AC16.

Elasto Stucco ·  Stiuk elastomeryczne uzbrojony włóknami
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.

Elasto Guaina ·  Elastyczny preparat izolujący
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.



SYSTEM SILOKSANOWY

PODKŁADY

WYKOŃCZENIE

EFEKT PRZECIEREK

Cykle aplikacji do powierzchni zewnętrznych

SYSTEM SILOKSANOWY

SYSTEM AKRYLOWY

SYSTEM KAPSLOWANIA

SYSTEM PRZECIW KARBONIZACJI

SYSTEM ELASTOMEROWY

NASZE SYSTEMY

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

•   Idealny do nowych powierzchni z tynkami cementowymi, z gotowych mieszanek, zapraw cementowo-wapiennych, betonowych, prefabrykatów cementowych 

Murisol 
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
rozpuszczalnika z pigmentem

Murisol W
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
wody z pigmentem

Silofix
Linea GRIPCAP
Baza ścienna 
siloksanowa

Silveltura 
Linea FASADECAP
Siloksanowa farba 
elewacyjna do przecierek

•   Idealny do nowych powierzchni z tynkami cementowymi, zaprawą cementowo-wapienną, tynkami suchymi

Sil 2000 Active 
Linea FASADECAP
Farba siloksanowa, 
elastyczna, zewnętrzna

Sil 96 Active
Linea FASADECAP
Farba matowa, 
siloksanowa, zewnętrzna

Sil 96 Quarzo Active
Linea FASADECAP
Farba wypełniająca matowa, 
akrylosiloksanowa, zewnętrzna



PODKŁADY

PODKŁADY

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE
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Murisol 
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
rozpuszczalnika z pigmentem

Murisol 
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
rozpuszczalnika z pigmentem

Murisol W
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
wody z pigmentem

Murisol W
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
wody z pigmentem

K81 Professionale Lucido
Linea K81
Emalia ścienna na bazie wody

K81 Professionale Satin
Linea K81
Emalia ścienna na bazie wody

K81 Topcap
Linea K81
Farba ścienna, matowa, na bazie wody

•   Idealny do nowych powierzchni z tynkami cementowymi, z gotowych mieszanek, zapraw cementowo-wapiennych, betonowych, prefabrykatów cementowych 

•   Idealny do nowych powierzchni z tynkami cementowymi, z gotowych mieszanek, zapraw cementowo-wapiennych, betonowych, prefabrykatów cementowych 

K81 Universale
Linea K81
Uniwersalna farba 
superakrylowa

K81 Quarzo Active
Linea K81
Farba wypełniająca, matowa, 
zapobiegająca grzybom i pleśni

Esterno
Linea FASADECAP
Matowa farba 
zewnętrzna

Esterno Quarzo
Linea FASADECAP
Matowa farba wypełniająca, 
zewnętrzna

SYSTEM AKRYLOWY



Beton
Linea FASADECAP
Farba do cementu

•   Idealny do widocznych powierzchni zewnętrznych

•   Idealny do nowych powierzchni betonowych, prefabrykatów cementowych 

SYSTEM KAPSLOWANIA

SYSTEM PRZECIW KARBONIZACJI

PODKŁADY

WYKOŃCZENIE 

WYKOŃCZENIE 

PODKŁAD

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP
Baza ścienna, 
wodna, zewnętrzna

K81 Amianto 
Linea K81
Farba do kapslowania

Murisol 
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
rozpuszczalnika z pigmentem

Murisol W
Linea GRIPCAP
Podkład ścienny na bazie 
wody z pigmentem

•   Idealny do powierzchni ze szczelinami tynkowymi, zaprawą cementowo-wapienną, tynkami betonowymi, prefabrykatami betonowymi i starymi warstwami farby. 



Unikocap 
Linea FASADECAP
Farba elewacyjna o wysokiej 
wydajności

PODKŁADY

WYKOŃCZENIE 
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Elasto Guaina 
Linea FASADECAP
Elastyczny preparat izolujący 

Elasto Stucco 
Linea FASADECAP
Stiuk elastomeryczne uzbrojony włóknami

Elasto Active 
Linea FASADECAP
Farba elastomeryczne uzbrojona 
włóknami, antygrzybicza i 
antypleśniowa

•   Idealny do powierzchni ze szczelinami tynkowymi, zaprawą cementowo-wapienną, tynkami betonowymi, prefabrykatami betonowymi i starymi warstwami farby. 

•   Idealny do nowych powierzchni z tynkami betonowymi, zaprawami cementowo- wapiennymi, betonowymi i prefabrykatami cementowymi.

SYSTEM ELASTOMEROWY

PRERPARATY DO APLIKACJI BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE
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linea CAPNANOTECH

Bioclean Active, Буклет линии  Capnanotech - Fotokatalityczy do wnętrz

Technologia dla Twojego dobrostanu

Wachlarz rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia, zarówno w 
pomieszczeniach jak i w zewnętrznym otoczeniu: środki termoizolacyjne, 
farby oczyszczające powierzchnię i powietrze.
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Fotokatalizatory

Bioclean Active · przeciwpleśniowy fotokatalizator do wnętrz
Farba fotokatalityczna do wnętrz, która pozwala na eliminację drażniących zapachów i ewentualnych bakterii lub grzybów znajdujących się na 
powierzchniach i sprawia, że powietrze w pomieszczeniach jest czystsze i zdrowsze. Dzięki procesowi fotokatalizy, nanokompozyty uaktywniają się 
pod wpływem światła niszcząc związki organiczne powodujące zanieczyszczenia. Ze względu na swoje działanie oczyszczające, farba jest idealna 
do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie priorytetem jest higiena i czyste powietrze jak szpitale, biura, szkoły, restauracje i kawiarnie.

Capclean Active · fotokatalityczna farba przeciwgrzybiczna do powierzchni zewnętrznych 
Fotokatalityczna farba siloksanowa do powierzchni zewnętrznych, nieprzepuszczająca wody, zapobiegająca zniszczeniu fasad poprzez swoje 
właściwości usuwania czynników zanieczyszczających obecnych w powietrzu. Cząsteczki dwutlenku tytanu, pod wpływem światła i tlenu, 
uaktywniają się rozkładając bakterie, mikroorganizmy i związki zanieczyszczające obecne w powietrzu, zapewniając w ten sposób działanie 
oczyszczające, zapobiega tworzeniu się pleśni i grzybów. Preparat możliwy do farbowania w systemie kolorymetrycznym AC16.  

Termoizolanty

Gradiente Active · przeciwpleśniowa farba termoizolacyjna do wnętrz
Farba zapobiegająca gromadzeniu się kondensatu, o wyjątkowej formule z mikrosfery, puste w środku, które wpływają na jej niski współczynnik 
przewodności termicznej, co zapewnia minimalną różnicę pomiędzy malowaną powierzchnią a powietrzem. Dzięki temu unika się koncentracji 
kondensatu, redukuje się poziom wilgotności na ścianach poddanych malowaniu ze znacznie mniejszą utratą ciepła i większą odpornością na 
tworzenie sie pleśni. 

Captherm Active · przeciwpleśniowy i przeciwgrzybiczny podkład termoizolujący do
                                     powierzchni zewnętrznych
Farba termoizolująca do powierzchni zewnętrznych, która poprawia dystrybucję ciepła na powierzchni, zapewniając optymalną wymianę ciepła 
równą 5°C. Stanowi izolację zarówno latem jak i zimą, co pozwala na ciągłe utrzymanie właściwości termicznych podkładu, a tym samym na 
oszczędność energii. Poza tym zawiera w sobie dodatkowo substancje czynne działające w przypadku rozprzestrzeniania się bakterii, pleśni 
lub grzybów. Ze względu na wysoka odporność na zmiany termiczne doskonale nadaje się do zastosowania w fazie odnawiania systemów 
izolacji warstwowej, na powierzchniach o barwach ze wskaźnikiem odbijania światła LRV>25. Preparat możliwy do farbowania w systemie 
kolorymetrycznym AC16.  
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Tynki warstwowe

Tynki warstwowe Thermocap to wysokiej jakości preparaty, które gwarantują 
optymalna ochronę, dając jednorodne i zwarte wykończenie. Dostępne w szerokiej 
gamie kolorystycznej, idealne do malowania i konserwacji systemów paneli 
izolacyjnych, w odcieniach z refleksem światła na poziomie LRV>25. Preparaty 
te są odpowiednie również do zastosowania podczas pokrywania powierzchni i 
zabezpieczaniu przed pęknięciami, po nałożeniu zbrojenia i gładzi. 

linea THERMOCAP

Primer, Linea Thermocap 
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Tynki warstwowe

Pokrycia warstwowe

Silintonachino Active· Siloksanowy tynk warstwowy
Tynk na bazie żywic siloksanowych z dodatkiem substancji przeciwpleśniowych i przeciwgrzybicznych na bazie specjalnej granulacji ziaren. Produkt 
możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16. 

Siloxcap Active·  Akrylosiloksanowy tynk warstwowy
Tynk ścienny na bazie żywic akrylosiloksanowych z dodatkiem substancji przeciwpleśniowych i przeciwgrzybicznych. Produkt możliwy do farbowania 
przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Siloxsil Active·  Tynk warstwowy na bazie krzemianów
Tynk na bazie żywic siloksanowych z dodatkiem substancji przeciwpleśniowych i przeciwgrzybicznych na bazie grysu marmurowego i kwarcowego 
o specjalnej granulacji ziaren rozproszony w żywicy akrylowej w wodnej emulsji i krzemianie potasu. Produkt możliwy do farbowania przy 
zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Muriplast Active·  Akrylowy tynk warstwowy 
Tynk ścienny, akrylowy z dodatkiem substancji przeciwpleśniowych i przeciwgrzybicznych, do powierzchni zewnętrznych, na bazie kwarcu o specjalnej 
granulacji ziaren rozproszony w żywicy w wodnej emulsji. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Primer·  Podłoże ścienne na bazie wody z pigmentem
Baza przeznaczona do podłoża paneli izolacyjnych, z zawartością żywic syntetycznych rozproszonych w wodzie, które korzystając ze specjalnych 
technologii zapewniają doskonałe przyleganie na różnych rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. Produkt możliwy do 
farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.



Produkty na bazie wapna oraz krzemianów

Szeroki wybór preparatów z zawartością składników o słabym wpływie na 
człowieka i środowisko. Formuła preparatów zapewniających równowagę 
pomiędzy działaniem a uwagą poświęcona naturze, perfekcyjne połączenie 
technologii, profesjonalizmu i szacunku dla człowieka.

linea MINERALCAP

Calce, Linea Mineralcap
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Preparaty na bazie wapnia

Grassello ·  Stiuk wapienny
Pokrycie ścienne na bazie wapna powietrznego, łatwe do aplikacji, z czasem schnięcia, które pozwala na szybkie użycie w lokalach mieszkalnych. 
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Marmorino ·  Tynk mineralny, dekoracyjny. 
Tynk ścienny, mineralny, zewnętrzny i wewnętrzny, bazie wapna powietrznego, łatwy do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie 
użycie w lokalach mieszkalnych. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Calce · Mineralna farba do wnętrz
Farba ścienna, mineralna, na bazie wapna powietrznego, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Marmorino Dry · Trawertyn naturalny w postaci suchej
Pokrycie ścienne, mineralne, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na bazie wapna powietrznego, łatwy w aplikacji. 

Puntinato A · Pokrycie dekoracyjne na bazie wapna
Puntinato A jest pokryciem ściennym w paście, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na bazie spoiwa mineralnego, które pozwala na uzyskanie 
wykończenia podobnego do historycznych otynkowań, które możemy podziwiać w weneckich budynkach. 

Puntinato B · Pokrycie dekoracyjne na bazie wapna
Puntinato B jest pokryciem ściennym w paście, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na bazie spoiwa mineralnego, które pozwala na 
uzyskanie wykończenia podobnego do historycznych otynkowań, które możemy podziwiać w weneckich budynkach.

Travertino Dry· Tynk mineralny dekoracyjne z kwarcem 
Travertino Dry jest pokryciem ściennym w proszku, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na bazie spoiwa mineralnego, które pozwala na 
uzyskanie wykończenia podobnego do historycznych otynkowań, które możemy podziwiać w weneckich budynkach. 

Travertino · Tynk mineralny dekoracyjny 
Travertino Grosso jest pokryciem ściennym w paście, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na bazie spoiwa mineralnego, które pozwala na 
uzyskanie wykończenia podobnego do historycznych otynkowań, które możemy podziwiać w weneckich budynkach.

Preparaty na bazie krzemianów

Silicap ·  Mineralna farba krzemianowa, zewnętrzna
Farba ze spoiwami mineralnymi na bazie krzemianu potasu. Ze względu na swoja naturę chemiczna nie tworzą filmu, twardnieje wchodząc w 
reakcję z podłożem. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Biohome ·  Mineralna farba krzemianowa do wnętrz
Farba ze spoiwami mineralnymi na bazie krzemianów potasu z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach mieszkalnych.



SYSTEMY NA BAZIE KRZEMIANÓW

•   Idealny do nowych powierzchni pokrytych tynkami cementowymi, zaprawami cementowo-wapiennymi, suchymi i starymi warstwami farby na bazie 
    krzemianów i wapnia

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE 

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna z 
krzemianami, zewnętrzna 

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna z 
krzemianami, zewnętrzna 

rozcieńczony w 30-40%

rozcieńczony w 20%

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Baza ścienna 
krzemianowa 

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Baza ścienna 
krzemianowa 

(1 warstwa)

(2 warstwy)

Cykle aplikacji do powierzchni zewnętrznych

SYSTEMY NA BAZIE KRZEMIANÓW

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

NASZE SYSTEMY



WYKOŃCZENIE 
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Unifix grosso
Linea GRIPCAP
Podkład wyrównujący

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna z 
krzemianami, zewnętrzna 

rozcieńczony w 20%

Unifix grosso
Linea GRIPCAP
Podkład wyrównujący

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Baza ścienna 
krzemianowa 

(1 warstwa)

(2 warstwy)

Cykle aplikacji do powierzchni zewnętrznych

•   Idealny do konserwacji starych warstw farby syntetycznej i pokryć syntetycznych

SYSTEMY NA BAZIE KRZEMIANÓW

PODKŁADY



Design i kolor dla wnętrz

Intensywne barwy, pastelowe przejścia tonalne lub delikatne odcienie. 
Wybór kolorów ścian jest decydującym krokiem, by uzyskać pożądany 
efekt w pomieszczeniu. Poprzez przekaz kolorystyczny możemy wpłynąć 
na postrzeganie przestrzeni, kreować stany emocjonalne. Dzięki farbom 
serii ECOLORA ściany stają się paletą, którą możemy spersonalizować 
zgodnie z własnym stylem i najnowszymi trendami aranżacji wnętrz. 

linea ECOLORA

Absolutecap, Linea Ecolora
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Kolorowe akryle 

Absolutecap ·  Farby matowe, wysokiej jakości, zmywalne, do wnętrz
Farba antyrefleksyjna, do wnętrz, zmywalna i matowa, która zapewnia perfekcyjne krycie. Dostępna w szerokiej gamie barw chromatycznych, 
idealne do wnętrz domowych i profesjonalnych. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Absolutecap Antigraffio · Wykończenie zapobiegające zarysowaniom, 
w intensywnych kolorach
Farba wodna, matowa, do wnętrz, wysokiej jakości, która ogranicza “efekt pisania” szczególnie przy intensywnych kolorach i daje 
powierzchni wysoką odporność na zarysowania i wilgoć. 

Ecocap · Farba odporna na zmywanie do wnętrz
Farba odporna na zmywanie, do wnętrz, matowa, antyrefleksyjna. Zapewnia wykończenie zwarte i jednorodne nawet na dużych 
powierzchniach umieszczonych pod światło, pozwalająca na dużą łatwość poprawek. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu 
systemu kolorymetrycznego AC16.

Ghiblicap · Farba przepuszczająca powietrze, do wnętrz, matowa
Farba przepuszczająca powietrze do wnętrz, która pozwala na uzyskanie matowego i jednorodnego wykończenia. Dostępna jest w 
szerokiej gamie barw pastelowych i średnich odcieni, które pozwalają na nadanie szczególnego charakteru pomieszczeń. Produkt możliwy 
do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.



PODKŁAD

WYKOŃCZENIE 

Cykle aplikacji do wnętrz

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR) - ABSOLUTECAP

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR) - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR) - ECOCAP

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR) - GHIBLICAP

PRERPARATY DO APLIKACJI BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE

Absolutecap 
Linea ECOLORA
Farby wysokiej jakości, 
zmywalne, do wnętrz.

Absolutecap 
Linea ECOLORA
Farby wysokiej jakości, 
zmywalne, do wnętrz.

•   Idealny do gładzi gipsowych, karton-gipsu, starych warstw farby i innych powierzchni o dużej chłonności

Absolutecap Antigraffio
Linea ECOLORA
finitura antigraffio 
per colori intensi

•   Idealny do wszelkich powierzchni wewnętrznych jak ściana, drewno, karton-gips i metal

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR)  -  ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

NASZE SYSTEMY



Coprisol 
Linea GRIPCAP
Podkład o wysokim poziomie krycia do 
powierzchni gipsowych, kartongipsu i tynku. 

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Baza ścienna, 
wodna

WYKOŃCZENIE 

WYKOŃCZENIE 

PODKŁADY

PODKŁADY
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Coprisol 
Linea GRIPCAP
Podkład o wysokim poziomie krycia do 
powierzchni gipsowych, kartongipsu i tynku. 

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Baza ścienna, 
wodna

Ecocap 
Linea ECOLORA
Farba odporna na 
zmywanie do wnętrz. 

Ghiblicap 
Linea ECOLORA
Farba przepuszczająca powietrze, 
do wnętrz, matowa.

•   Idealny do gładzi gipsowych, farb temperowych i innych powierzchni o dużej chłonności

•   Idealny do gładzi gipsowych, stiukowych, karton-gipsu, temperowych  i innych powierzchni o dużej chłonności

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR)  -  ECOCAP

SYSTEM AKRYLOWY (KOLOR)  -  GHIBLICAP



Klasyczna biel CAP Arreghini

Szeroki wybór farb zmywalnych i “oddychających” do wnętrz, 
który jest w stanie odpowiedzieć na różnorodne potrzeby klientów. 
Preparaty profesjonalne, łatwe w aplikacji z zawsze najlepszymi 
rezultatami. 

linea MURIVAL

Lavabile Plus, Linea Murival
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Akryle białe

Lavabile Plus ·  Farba „zmywalna” do wnętrz
Farba zmywalna do wnętrz, przepuszczająca powietrze, łatwa w aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych, idealna do celów profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych rodzajach 
podłoża.

3000 Tix ·  Farba przepuszczająca powietrze do wnętrz, super biała
Farba ścienna na bazie wody, przepuszczająca powietrze, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych, idealna do celów profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych rodzajach 
podłoża.

Extra 2 ·  Farba wysokiej jakości, przepuszczająca powietrze do wnętrz
Farba ścienna na bazie wody, do wnętrz, przepuszczająca powietrze, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w 
lokalach mieszkalnych; o właściwościach wypełniających, jednorodna i matowa, nawet na dużych powierzchniach umiejscowionych pod światło.

Traspira Top ·  Farba oddychająca do wnętrz
Farba ścienna na bazie wody do wnętrz o wysokim stopniu przepuszczalności powietrza, łatwa do aplikacji, o czasie schnięcia, który 
pozwala na używanie jej w pomieszczeniach mieszkalnych, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ charakteryzuje się wysoka 
kompatybilnością i zdolnością przylegania, wypełniania i krycia wielu rodzajów powierzchni. Wysokie nasycenie bieli i wysokie krycie.

2000 Tix Plus ·  Farba przepuszczająca powietrze do wnętrz
Farba ścienna na bazie wody, przepuszczająca powietrze, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych, idealna do celów profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych rodzajach 
podłoża. 

2000 Tix tipo A ·  Farba przepuszczająca powietrze do wnętrz
Farba ścienna na bazie wody, przepuszczająca powietrze, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych.

Capwhite ·  Farba oddychająca o wysokim nasyceniu bieli
Farba ścienna na bazie wody do wnętrz o wysokim nasyceniu bieli. Ze względu na zawartość wypełniaczy pokrytych woskiem, farba charakteryzuje 
się wyjątkową przepuszczalnością powietrza, co pozwala na uniknięcie skupiania się kondensatu w pomieszczeniach o znacznym stopniu 
koncentracji pary wodnej jak kuchnia czy łazienka, zapewniając jednocześnie silne właściwości wypełniające. 

Kartocap ·  Zmywalna farba przeznaczona do powierzchni kartonowo-gipsowych
Zmywalna farba na bazie wody, przeznaczona do aplikacji bezpośrednio na powierzchnie kartonowo-gipsowe, szybkoschnąca, łatwa do 
nakładania. Zapewnia bardzo dobre wypełnienie powierzchni oraz jednolite, estetyczne i matowe wykończenie. 



Jakość i dobra cena

Seria farb przepuszczających powietrze, na bazie wody, które 
pozwalają na pokrywanie powierzchni wewnętrznych bez 
rezygnowania z dobrych efektów i jakości. 

linea SMARTCAP

Traspicap, Linea Smartcap
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Przepuszczające powietrze

Traspicap ·  Farba odprowadzająca parę , do wnętrz
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych; idealna do zastosowania profesjonalnego jakoże posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na 
różnych rodzajach podłoża.

Primocap ·  Farba odprowadzająca parę , do wnętrz
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych; idealna do zastosowania profesjonalnego jakoże posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na 
różnych rodzajach podłoża.

Simplicap · Farba odprowadzająca parę , do wnętrz
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych; idealna do zastosowania profesjonalnego jakoże posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na 
różnych rodzajach podłoża.



Rekonstrukcja i komfort

Roztwory stworzone z myślą o przywróceniu równowagi pierwotnej powierzchni. 
Preparaty zaawansowane technologicznie pozwalające na rozwiązanie problemów 
związanych z wilgocią i plamami różnego pochodzenia.

linea SANACAP

Casacap Active, Linea Sanacap
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Preparaty antypleśniowe

Gradiente Active ·  Farby zmywalne zapobiegające gromadzeniu kondensatu, przeciwpleśniowe
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych; idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na 
różnych rodzajach podłoża.

Sana Active ·  Farby zmywalne, specjalna, przeciwpleśniowa
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na 
różnych rodzajach podłoża.

2000 Tix Active · Farba wysokiej jakości odprowadzająca parę, przeciwgrzybiczna
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach 
mieszkalnych; idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża.

Casacap Active ·  Farba odprowadzająca parę, przeciwgrzybiczna
Farba ścienna, wodna, do wnętrz, odprowadzająca parę, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie 
w lokalach mieszkalnych. 

Preparaty antypleśniowe

B1 ·  Ścienny preparat dezynfekujący, przeciwpleśniowy
Roztwór wodny substancji grzybobójczej wybranej do działania na szeroką gamę różnych rodzajów pleśni, o bardzo niskiej 
toksyczności. 

A10 ·  Dodatek przeciwgrzybiczny do wnętrz
Dodatek do rozcieńczania w wodzie z substancją przeciwgrzybiczną w celu zapewnienia odporności powierzchni na pleśnie ścienne, różnego 
rodzaju, również te nierozpuszczalne w wodzie, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie powierzchni przez długi czas

B25 ·  Dodatek przeciwgrzybiczny, przeciwpleśniowy, do powierzchni zewnętrznych
Dodatek przeciwgrzybiczny, przeciwpleśniowy w paście na bazie wody o wysokiej skuteczności zwalczania różnych rodzajów grzybów, pleśni 
i mchu.

Preparaty przeciw plamom

Okapa W ·  Farba zapobiegająca plamom, wodna
Farba wodorozcieńczalna, do wnętrz, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach mieszkalnych; posiada zdolności 
dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia plam spowodowanych różnymi zanieczyszczeniami, tłuszczami, dymem, nikotyną, taniną, przeciekami 
wodnymi na różnych rodzajach podłoża. 

Okapa ·  Farba zapobiegająca plamom, bezzapachowa
Farba wodorozcieńczalna, do wnętrz, łatwa do aplikacji, z czasem schnięcia, który pozwala na szybkie użycie w lokalach mieszkalnych; idealna do zastosowania 
profesjonalnego jakoże posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia plam spowodowanych różnymi zanieczyszczeniami jak 
tłuszcz, dym, nikotyna, tanina czy przecieki wodne na różnych rodzajach podłoża.

Silomur ·  Siloksanowy preparat hydrofobowy
Roztwór hydrofobowy, z zawartością mineralnych siloksanów, stabilnych chemicznie w zakresie alkaliczności, która sprawia, iż pokryte powierzchni są 
całkowicie ochronione przed wilgocią.

Silomur W·  Wodny preparat hydrofobowy na bazie wody
Chroni przed wilgocią powierzchnie charakteryzujące się dużym stopniem chłonności. Silomur W jest preparatem przezroczystym pełniącym funkcje 
hydrofobowe, czyli tworzy na powierzchni powłokę nieprzepuszczającą wilgoci. Dzięki jego formule na bazie wody jest szczególnie zalecany do aplikacji we 
wnętrzach pomieszczeń, choć doskonale nadaje się również na powierzchnie zewnętrzne. 



DEZYNFEKCJA

Cykle aplikacji zapobiegających pleśni, do wnętrz

SISTEMI ANTIMUFFA - GRADIENTE ACTIVE

SISTEMI ANTIMUFFA - SANA ACTIVE

SISTEMI ANTIMUFFA - 2000 TIX ACTIVE

SISTEMI ANTIMUFFA - CASACAP ACTIVE

B1 
Linea SANACAP
Ścienny preparat dezynfekujący, 
przeciwpleśniowy 

•   Idealny do konserwacji powierzchni pokrytych widoczną pleśnią

Gradiente Active
Linea SANACAP
Farby zmywalne zapobiegające gromadzeniu 
kondensatu, przeciwpleśniowe

Sana Active
Linea SANACAP
Farby zmywalne przeciwpleśniowe

SYSTEMY PRZECIWGRZYBICZE

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

WYKOŃCZENIE

NASZE SYSTEMY



PODKŁAD

DEZYNFEKCJA
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B1 
Linea SANACAP
Ścienny preparat dezynfekujący, 
przeciwpleśniowy 

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Baza ścienna, wodna

•   Idealny do konserwacji powierzchni pokrytych widoczną pleśnią

2000 Tix Active
Linea SANACAP
Farba wysokiej jakości odprowadzająca 
parę, przeciwgrzybiczna

Casacap Active
Linea SANACAP
Farba odprowadzająca parę, 
przeciwgrzybiczna

SYSTEMY PRZECIWGRZYBICZE

WYKOŃCZENIE



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. 

linea RASACAP

401, Linea Rasacap



Gładzie
RASACAP

401
Spoiwo-gładź na bazie wapnia, wzmocnione włóknami

403
Spoiwo-gładź na bazie wapnia, wzmocnione włóknami

50
Spoiwo-gładź, wzmocnione włóknami

501
Spoiwo-gładź, wzmocnione włóknami

502
Spoiwo-gładź lekka, wzmocniona włóknami

503
Spoiwo-gładź szybka, wzmocniona włóknami

400
Zaprawa do rekonstrukcji, wzmocniona włóknami

402
Gładź w proszku

KZ
Zaprawa przeciw wilgoci



Stiuki i zaprawy

Preparaty o wysokiej wydajności do szpachlowania, pozwalające na 
rozwiązanie wiele problemów związanych z pęknięciami i szczelinami. 
Preparaty profesjonalne, które gwarantują łatwość aplikacji i pracy z 
preparatem, uzyskując zawsze świetne rezultaty. 

linea FILLERCAP

K29, Linea Fillercap
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Stiuk i zaprawy

K29 ·  Akr ylowy stiuk w paście
Pasta na bazie wody z piaskiem i z dodatkiem odpowiednich spoiw, które dają odpowiednia twardość i elastyczność. 

Stucco Light ·  Szpachla nie kurcząca się
Stiuk ścienny odpowiedni do wypełniania otworów i szczelin w ścianach wewnętrznych. To pasta składająca się z “glass bubbles” 3M, które w 
porównaniu z innymi wypełniaczami, mają mniejszą powierzchnię w porównaniu z objętością. 

Stuccocap ·  Stiuk do wnętrz - pasta
Stiuk w paście do wnętrz o aplikowania na tynkach trójwarstwowych, wypełniający. Przylega do różnego rodzaju materiałów i charakteryzuje 
się dobrą obrabialnością.

Jolli ·  Stiuk na bazie gipsowej do wnętrz
Stiuk w proszku do wnętrz na bazie gipsu do szpachlowania i wygładzania na kartongipsie i na różnego rodzaju tynkach, do pomalowania 
odpowiednimi farbami. Zawiera w sobie żywice, które dają większą przyczepność preparatu bez pęknięć. 



Podkłady do ścian

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

linea GRIPCAP

Murisol, Linea Gripcap
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Podkłady pigmentowe

Murisol ·  Podkład ścienny na bazie rozpuszczalnika z pigmentem
Baza zagęszczając na bazie barwnego rozpuszczalnika, ze specjalnymi technologiami, które zapewniają doskonałe przywieranie na różnych 
rodzajach podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Murisol W ·  Podkład ścienny na bazie wody z pigmentem
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. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu 
kolorymetrycznego AC16.

Unifix fine ·  Podkład wyrównujący

Podkład ścienny chropowaty z zawartością rozproszonych żywic i wypełniaczy o różnym stopniu granulowania zarówno dla 
powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

Unifix grosso ·  Podkład wyrównujący
Podkład ścienny chropowaty z zawartością rozproszonych żywic i wypełniaczy o różnym stopniu granulowania zarówno dla powierzchni 
zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

Coprisol ·  Podkład o wysokim poziomie krycia do powierzchni gipsowych, kartongipsu i tynku
Podkład ścienny do wnętrz, matowy i kryjący o właściwościach izolujących. Zapewnia dobre przywieranie, krycie, jednorodność kolejnych nałożonych 
warstw.

Podkłady przezroczyste

Silofix ·  Podkład ścienny siloksanowy
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. 

Silicap Fix ·  Grunt krzemianowy
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 chemiczna z podłożem. 

Acrilifix Special ·  Wodny podkład ścienny elewacyjny
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.

Acrilifix ·  Wodny podkład ścienny
Baza ścienna z zawartością żywic akrylowych rozproszonych w wodzie odpowiednia dla zapewnienia dobrego przylegania na różnych rodzajach 
podłoża, posiada właściwości umacniające i izolujące. 



Podkłady i lakiery na bazie 
wody i rozpuszczalnika 

Ochrona powierzchni i doskonały efekt estetyczny. 
Cykle wodne i rozpuszczalnikowe, idealne do ochrony i konserwacji 
zewnętrznych powierzchni drewnianych i metalowych. Złożone z podkładów 
pigmentowych, które zapewniają łatwa aplikacje i świetne rezultaty przy 
nakładaniu kolejnej warstwy lakieru o wykończeniu połyskującym lub 
satynowym.

linea LASURCAP

Hydrocap Satin, Linea Lasurcap
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Cykl wodny

Opakite W ·  Podkład do drewna na bazie wody
Podkład do wygładzenia przeznaczony do powierzchni drewnianych, łatwa do nakładania, idealna do zastosowania profesjonalnego, o 
właściwościach wypełniających, przylega do różnych powierzchni szczególnie drewnianych, szybki schnięcie pozwala na skrócenie czasu 
malowania.

Chromocap W ·  Preparat antykorozyjny na bazie wody
Antykorozyjny preparat do zapobiegania korozji na podłożach metalowych, odpowiedni również jako baza ze względu na swoje 
właściwości doskonałego przylegania.

Hydrocap Lucido ·  Szlachetny lakier na bazie wody
Lakier do powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych, zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzemakalny, łatwy w aplikacji, idealny 
do zastosowań profesjonalnych ze względu na swoje właściwości przylegające, wypełniające i kryjące n różnych rodzajach podłoża. 
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Hydrocap Satin ·  Szlachetny lakier na bazie wody
Lakier do powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych, zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzemakalny,  łatwy w aplikacji, idealny 
do zastosowań profesjonalnych ze względu na swoje właściwości przylegające, wypełniające i kryjące n różnych rodzajach podłoża. 
Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Cykl rozpuszczalnikowy

Opakite ·  Podkład syntetyczny do drewna
Podkład do wygładzenia przeznaczony do powierzchni drewnianych, łatwa do nakładania, idealna do konserwacji w trakcie prac nad powierzchnia, 
gdyż dzięki swej elastyczności i właściwościom wypełniającym zapewnia utworzenie odpowiedniego filmu podłoża, do którego doskonale przylegają 
kolejne warstwy wykończeniowe i ich jednorodne i jednolite zastygnięcie. 

Chromocap ·  Specjalny preparat antykorozyjny
Antykorozyjny preparat do zapobiegania korozji na podłożach metalowych, odpowiedni również jako baza ze względu na swoje właściwości 
doskonałego przylegania. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Remdur Lucido ·  Lakier syntetyczny o wysokiej wydajności
REMDUR LUCIDO to lakier syntetyczny wysokiej jakości, nieprzemakalny, odpowiedni do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych jakoże 
tworzy film odporny na światło i czynniki atmosferyczne. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Remdur Matt ·  Lakier syntetyczny o wysokiej wydajności
REMDUR MATT to lakier syntetyczny, dający matowy efekt, który gwarantuje zawsze doskonały rezultat. Nieprzemakalny, posiada zdolności 
dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża i materiałach. Produkt możliwy do farbowania przy 
zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Gladium ·  Lakier żel przeciw rdzy
Lakier - żel, który zapewnia maksymalną ochronę przeciw korozji. Jest idealny do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni 
metalowych jak mocowania, rynny czy zbiorniki, zapewniając łatwą konserwację.

Supersinteol Rapido ·  Lakier szybkoschnący
Lakier szybkoschnący odpowiedni do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na bazie żywic alkidowych.

Elazo mikowe

Unifercap ·  Lakier z miką żelazną
Lakier do malowania na różnych powierzchniach, nieprzemakalny, łatwy aplikacji, idealny do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu 
systemu kolorymetrycznego AC16.

Unifercap Medio ·  Lakier z miką żelazną
Lakier do malowania na różnych powierzchniach, nieprzemakalny, łatwy aplikacji, idealny do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
zdolności dopasowywania się,  przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu 
systemu kolorymetrycznego AC16.

Unifercap W ·  Lakier z miką żelazną na bazie wody
Lakier do powierzchni różnego rodzaju, zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzemakalny, łatwy w aplikacji, idealny do zastosowań profesjonalnych 
ze względu na swoje właściwości przylegające, wypełniające i kryjące n różnych rodzajach podłoża. Zapewnia jednolite wykończenie, odporność na 
uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki atmosferyczne. Produkt możliwy do farbowania przy zastosowaniu systemu kolorymetrycznego AC16.

Sintech ·  Farba syntetyczna na bazie aluminium
Farba z pyłem aluminiowym, spojona żywicami alkidowymi. Charakteryzuje się wysoka odpornością na czynniki atmosferyczne i odbijanie 
światła słonecznego. 



PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

Cykle aplikacji do wnętrz i elewacji

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH 
METALOWYCH

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH METALOWYCH

•  Idealny do ochrony powierzchni metalowych: poręcze, ogólnie elementy konstrukcji w środowisku wiejskim i miejskim

Remdur 
Lucido
Linea LASURCAP
Lakier syntetyczny o 
wysokiej wydajności

Remdur 
Matt
Linea LASURCAP
Lakier syntetyczny o 
wysokiej wydajności

Gladium

Linea LASURCAP
Lakier żel 
przeciw rdzy

Unifercap

Linea LASURCAP
Lakier z miką 
żelazną

Unifercap 
Medio
Linea LASURCAP
Lakier z miką
żelazną

Supersinteol
Rapido
Linea LASURCAP
Lakier 
szybkoschnący

Sintech

Linea LASURCAP
Farba syntetyczna na 
bazie aluminium

Chromocap 
Linea LASURCAP
Specjalny preparat antykorozyjny

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

NASZE SYSTEMY
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Remdur 
Lucido
Linea LASURCAP
Lakier syntetyczny o 
wysokiej wydajności

Remdur 
Matt
Linea LASURCAP
Lakier syntetyczny o 
wysokiej wydajności

Opakite 
Linea LASURCAP
Podkład syntetyczny 
do drewna

•   Idealny do ochrony powierzchni drewnianych różnego rodzaju

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH



Cykle aplikacji do wnętrz i elewacji

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA 

POWIERZCHNIACH METALOWYCH I DREWNIANYCH

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

NASZE SYSTEMY

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

SYSTEM WODNY POWIERZCHNIACH METALOWYCH 

•   Idealne do metalu i do metalowych powierzchni ocynkowanych

SYSTEM WODNY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
Szlachetny lakier 
na bazie wody

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
Szlachetny lakier 
na bazie wody

Unifercap W
Linea LASURCAP
Lakier z miką 
żelazną

Chromocap W 
Linea LASURCAP
Preparat antykorozyjny 
na bazie wody



PODKŁAD

WYKOŃCZENIE
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•   Idealny do nowych powierzchni drewnianych z wyjątkiem tych o bardzo wyraźnych i głębokich porach jak iroko, mahoń, deski wielowarstwowe

SYSTEM WODNY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
Szlachetny lakier 
na bazie wody

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
Szlachetny lakier 
na bazie wody

Opakite W
Linea LASURCAP
Podkład do drewna 
na bazie wody



Impregnaty i wykończenie do drewna

Seria NOVOLEGNO oferuje rozwiązania idealne dla ochrony i konserwacji 
drewna na zewnątrz i wewnątrz, podkreślając jego naturalne właściwości. 
Film, który otrzymujemy, oprócz odporności na czynniki atmosferyczne, 
zapewnia również długotrwały efekt estetyczny.

linea NOVOLEGNO

Special UV Matt, Linea Novolegno
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Antitarlo Cap ·  Środek owadobójczy do drewna 
Środek owadobójczy przeciw kornikom i innym pasożytom drewna, bezbarwny, bezzapachowy, zawiera środki owadobójcze na bazie 
permetryny, która sprawia, że powierzchnie są zabezpieczone przed szkodnikami. 

Impregnaty

Classic ·  Impregnat ochronny na bazie rozpuszczalnika
Preparat do impregnacji powierzchni, zewnętrznych i wewnętrznych, silnie penetrujący, z wykończeniem podkreślającym strukturę drewna.

Classic W ·  Impregnat ochronny na bazie wody
Impregnat akrylowy na bazie wody do drewna, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, silnie penetrujący, z wykończeniem 
podkreślającym strukturę drewna.

Dolomiti ·  Impregnat wykończeniowy na bazie rozpuszczalnika
Preparat do impregnacji powierzchniowej drewna, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, silnie penetrujący, z wykończeniem 
podkreślającym strukturę drewna.

Dolomiti W · Impregnat i wykończenie na bazie wody
Preparat do impregnacji powierzchniowej drewna, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzepuszczający wody, łatwy w aplikacji.

Preparaty wykończeniowe

Special UV Satin ·  Wykończenie efekt wosku na bazie rozpuszczalnika
Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę, łatwo sie nakłada, idealna do 
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów.

Special UV Matt ·  Wykończenie matowe, efekt wosku na bazie rozpuszczalnika
Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań 
profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów.

Special W Matt ·  Impregnat ochronny na bazie wody 
Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę, łatwo sie nakłada, idealna do zastosowań 
profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania na różnych rodzajach impregnatów.

Preparaty odżywcze do drewna

Rinnova · Olej regenerujący, ochronny
Bezbarwny olej regenerujący, ochronny do powierzchni zewnętrznych; wydobywa pierwotny efekt estetyczny powierzchni , odbudowując również starty na 
powierzchni lakier w wyniku ekspozycji na słońce i inne czynniki atmosferyczne.

Rinnova W · olej regenerujący ochronny na bazie wody
Olej bezbarwny, regenerujący, ochronny, do powierzchni zewnętrznych; pozwala na odzyskanie początkowego wyglądu powierzchni zewnętrznych, które 
odzyskują pierwotny wygląd, odnawia powłokę lakieru nadwyrężoną przez słońce i pozostałe zewnętrzne czynniki atmosferyczne.



Cykle aplikacji do wnętrz

SYSTEMY ROZPUSZCZALNIKOWY 
NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

SYSTEMY WODNE NA POWIERZCHNIACH 
DREWNIANYCH

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

Classic 
Linea NOVOLEGNO
Impregnat ochronny 
na bazie rozpuszczalnika

•   Idealny do nowych powierzchni drewnianych i konserwacji

Special UV Satin
Linea NOVOLEGNO
Wykończenie efekt wosku 
na bazie rozpuszczalnika

Special UV Matt
Linea NOVOLEGNO
Wykończenie matowe, efekt 
wosku na bazie rozpuszczalnika

Do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książce Book CAP Arreghini.

WYKOŃCZENIE

IMPREGNAT

NASZE SYSTEMY



SYSTEM WODNY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH
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SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH

Dolomiti 
Linea NOVOLEGNO
Olej regenerujący, 
ochronny

Classic W
Linea NOVOLEGNO
Impregnat ochronny 
na bazie wody

•   Idealny do nowych powierzchni drewnianych łącznie z drewnem o bardzo wyraźnych i głębokich porach jak iroko, mahoń, deski wielowarstwowe

Special W Matt
Linea NOVOLEGNO
Impregnat ochronny 
na bazie wody

PREPARATY DO APLIKACJI BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ

WYKOŃCZENIE

IMPREGNAT



Specjalne lakiery do drewna

Cykle składające sie z podkładów i wykończeń na bazie wody, 
opracowane z myślą o wymaganiach podczas pokrywania różnego 
rodzaju powierzchni drewnianych jak podłogi czy meble. Preparaty 
profesjonalnego zastosowania, które zapewniają doskonałe rezultaty. 

linea WOODCAP

F23, Linea Woodcap
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Lakiery do drewna

Riplast 1 Lucido ·  Flatting – lakier do drewna o wysokim połysku
Preparat do malowania powierzchni drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych, nieprzemakalny, łatwy do nakładania, do zastosowań 
profesjonalnych ze względu na swoje właściwości wypełniające i przylegający do różnych rodzajów impregnatów.

Riplast 1 Satin ·  Flatting – lakier do drewna o wysokim połysku
Preparat do malowania powierzchni drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych, nieprzemakalny, łatwy do nakładania, do 
zastosowań profesjonalnych ze względu na swoje właściwości wypełniające i przylegający do różnych rodzajów impregnatów.

F23 ·  Bezbarwna baza do drewna na bazie wody
Lakier na bazie wody do drewna z żywicami akrylowymi, nie żółknie, jedno lub dwuskładnikowy, odpowiedni jako baza do powierzchni 
drewnianych we wnętrzach. 

Eco W 500 Lucido ·  Z połykiem lub satynowy Lakier do drewna na bazie wody 
Preparat odpowiedni do malowania powierzchni drewnianych we wnętrzach, łatwy do nakładania, idealny do zastosowań profesjonalnych 
ze względu na swoje właściwości wypełniające, przylegający do podłoża wodorozcieńczalnego, szlifowanego i do różnych rodzajów 
drewna.

Eco W 500 Satin ·   Z połykiem lub satynowy Lakier do drewna na bazie wody
Preparat odpowiedni do malowania powierzchni drewnianych we wnętrzach, łatwy do nakładania, idealny do zastosowań profesjonalnych 
ze względu na swoje właściwości wypełniające, przylegający do podłoża wodorozcieńczalnego, szlifowanego i do różnych rodzajów 
drewna.

Eco W 507 Satin ·  Lakier do podłóg drewnianych na bazie wody 
Preparat przezroczysty, odpowiedni do każdego rodzaju drewna podłogowego. Łatwy do nakładania, idealny do zastosowań profesjonalnych 
ze względu na swoje właściwości wypełniające, kryjące i przylegający do różnych rodzajów drewnianego podłoża.



Fiber, Linea Generation Art

Nowa era w dekoracji

linea



Preparaty dekoracyjne

DAMASK ·  wykonczenie efekt adamaszku

FIBER ·  efekt tkaniny

GEM ·  efekt metaliczny

PEARL ·  farba efekt perłowy

SKIN ·  farba do wnetrz o efekcie skòrki brzoskwiniowej

MINERAL ·  fraba dekoracyjna, jedwabiste wykończenie

LAND ·  farba do wnetrz o efekcie strukturalnym

VENETIAN ·  stiuk wenecki

KIMERA ·  efekt cieniowany blyszczacy

AQUILEGIA ·  efekt chmury

KALAHARI ·  farba do wnętrz efekcie cieniowanym

MANIA ·  efekt perłowy cieniowany matowy 

DECOR STUCCO ·  stiuk w paście akrylowy
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ITALIAN PAINTS SINCE 1950
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Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
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