
Beton
Farba do cementu

Esterno
Farba elewacyjna, matowa

Esterno Quarzo
Farba wypełniająca, matowa, zewnętrzna

Farby akrylowe, zewnętrzne

Kolor: Biały. 

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne pastelowe tony

wzornika 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. 

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. Dzięki łatwej aplikacji preparat jest idealny do zastosowania profesjonalnego. Wysoka

jakość, doskonałe wykończenie, zapewniają maksymalna ochronę. Po wyschnięciu, utrzymuje się efekt

estetyczny cementu z zabezpieczeniem antypyłowym, co pozwala na łatwe oczyszczanie powierzchni. 

Beton
Farba do cementu

9-11 m2/l 5-15% 5-15% 0-10%18h +5°C +30°C +5°C +30°C

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.

Farby akrylowe, zewnętrzne

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 PB
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FASADECAPlinea FASADECAPlinea

APLIKACJA BEZPOŚREDNIO 
NA CEMENT
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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. Farba wysokiej jakości, zapewnia świetną ochronę i trwałość koloru

na zewnętrznych powierzchniach. Zawartość wypełniaczy płytkowych pozwala na uzyskanie dość

jednolitej powierzchni. 

Esterno
Farba matowa, powierzchnie zewnętrzne

9-11 m2/l 18h

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. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych,

które zapewniają świetną ochronę i trwałość koloru na zewnętrznych powierzchniach. Pył kwarcowy

zawarty w preparacie pozwala na wypełnianie podłoża dając zwarte i jednorodne wykończenie.

Doskonałe wykończenie matowe maskuje bardzo dobrze niedoskonałości tynku i dlatego preparat,

w barwach z refleksem światła na poziomie LRV>25, jest również odpowiedni dla malowania na

etapie konserwacji systemów izolacji.

Esterno Quarzo
Farba wypełniająca matowa, powierzchnie 
zewnętrzne

+5°C +30°C

+5°C +30°C

8-10 m2/l

15-30%

18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Kolor: Biały. 

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. 

Kolor: Biały. 

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. 

Maksymalna trwałość
na powierzchniach
zewnętrznych

Seria farb akrylowych zaliczających się do serii

preparatów zmywalnych wysokiej jakości. To farby

profesjonalne o wysokim stopniu trwałości koloru

na powierzchniach zewnętrznych. Charakteryzują

się mocnym kryciem i doskonałym przyleganiem do

różnego rodzaju podłoża. 

FASADECAPlinea

KRYCIE

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

PRZYLEGANIE DO POWIERZCHNI

POKRYCIE

ODPORNOŚĆ NA ZYWANIE

PRZYLEGANIE DO PODŁOŻA

MATOWE WYKOŃCZENIE

15-30%15-30% 0-10%
15-30%
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