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Priekšvārds
Arhitektūras pieminekļi ir akmenī saglabājusies mūsu vēstures un kultūras izpaus-
me. Tas ir mūsu senču radošās darbības mantojums. Kopš dibināšanas – jau 
vairāk nekā 110 gadu – Caparol pastāvīgi rūpējas par vērtīgo kultūras materiālu 

saglabāšanu un aizsardzību. Ar kaļķa un silikāta produktiem uzņēmums 
jau vairākus gadu desmitus veicina vēsturiskā fonda restaurāciju un 
renovāciju. Visā Eiropā ir izcili arhitektūras pieminekļi, kas ir renovēti ar 
Caparol produktiem, atjaunojot skaistumu. Ir izpētītas iepriekš izman-
totās pār klājumu sistēmas, un mūsdienās atkal tiek radītas autentiskas, 
piemēram, mūsu lineļļas krāsas koksnes pārklāšanai. Tagad Caparol ir 
 pievērsies arhitektūras pieminekļu saglabāšanas jomai, radot jaunu 
zīmolu Histolith®, kurā ir apkopoti visi uzņēmuma augstākās kvalitātes 
produkti, kas ir izmantojami arhitektūras pieminekļu saglabāšanā. Līdz 
ar to arhitektūras pieminekļu uzturētājiem, arhitektiem un speciālistiem 

pirmo reizi ir pieejams produktu klāsts, kas iekļauj visus vēsturisko pieminekļu 
saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešamos materiālus vienuviet.

Priecājamies, ka šādi varam veicināt vērtīga kultūras mantojuma aizsardzību un 
saglabāšanu visā pasaulē.

Dr. Ralfs Murjāns

DAW SE galvenais uzņēmuma vadītājs

Priekšvārds

Dr. Ralfs Murjāns
(Ralf Murjahn)

Caparol ir Restaurator im Handwerk e.v.
asociētais biedrs
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Vairāk nekā 100 gadu pieredze

Caparol uzņēmuma vēsture

Jau 1895. gadā Roberts Murjāns (Robert Murjahn), paša dibinātā uzņēmuma Deutsche  
Amphibolin-Werke īpašnieks, izstrādāja produktu fasāžu pārklājumiem – tā saukto 
Murjāna krāsas pulveri (Murjahns Anstrich-Pulver). Kā saistvielu tas saturēja kaļķi un 
kazeīnu. Roberta Murjāna kalnrūpnieciski paša iegūtā minerālu pildviela tajā laikā 
nodrošināja izcilu izturību pret atmosfēras iedarbību un krāsas toņa noturību. Murjāna 
krāsas pulveris tika ļoti veiksmīgi pārdots. Tas kalpoja ne tikai dzīvojamo un komerciālo, 
bet arī reprezentatīvo ēku aizsardzībai un izdaiļošanai.
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Caparol uzņēmuma vēsture

Arī vēl šodien pazīstamie produkti “Amphibolin” un “Alpinaweiß” parādījās jau pirms 
Pirmā pasaules kara. Tie līdz mūsdienām tiek attīstīti atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiska-
jiem sasniegumiem un tādējādi ir vieni no vecākajiem un pazīstamākajiem zīmola pro-
duktiem mūsu nozarē.

Vēl viens svarīgs notikums bija gandrīz jau leģendārā krāsas saistviela “Caparol”, ko 
Dr. Roberts Murjāns ar galvenajām sastāvdaļām kazeīnu, parafīnu un koka eļļu izstrādāja 
1928. gadā. Turklāt jau kopš 1920. gada ievērojamā daudzumā tika ražotas silikāta krāsas 
uz šķidrā stikla bāzes. Arī pēc Otrā pasaules kara silikāta krāsas vienmēr ir bijušas svarīga 
daļa arvien paplašinātajā produktu klāstā. Tagad Caparol silikāta produkti ir sagrupēti 
īpaši arhitektūras pieminekļu saglabāšanai paredzētajā zīmolā “Histolith”. Histolith mate-
riālu izcilās īpašības ir pierādītas jau neskaitāmās ēkās, tostarp vēsturiskās fasādēs Latvijā 
un ārvalstīs.

Caparol uzņēmumu grupa ir viens no lielākajiem silikāta krāsu un apmetumu ražotājiem 
Vācijā.

Vēsturiska krāsu toņu karte, publicēta ap 1905. gadu
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Ugunsdrošība

Histolith krāsu sistēmas izceļas ar to, ka, pateicoties to 
minerālu sastāvam, tās pat ļoti augstā temperatūrā ir 
nedegošas un saskaņā ar DIN 4102 pirmo daļu ir iekļautas 
A2 klasē. Ugunsgrēka gadījumā no šīm krāsu sistēmām 
neizdalās toksiskas gāzes.

Augsta ūdens tvaiku caurlaidība (sd vērtība)

Ūdens tvaiku caurlaidība (mērīta kā sd vērtība metros) 
norāda, cik ātri var notikt mitruma difūzija caur materiālu. 
Jo mazāka ir sd vērtība, jo caurlaidīgāki ir izmantotie 
pārklājuma materiāli. Silikāta krāsām sd vērtība ir 0,01 m 
un tādējādi saskaņā ar DIN EN ISO 7783-2, tās, pēc ūdens 
 tvaiku caurlaidības, tiek klasificētas kā “augsti caurlaidīgas”. 
Sd vērtība, kopā ar kapilāro ūdens uzsūkšanas spēju ir 
svarīgākie būvfizikālie rādītāji „difūzijai atvērtas” krāsas 
novērtēšanai.

Minerālu krāsu sistēmu izcilās īpašības

Izturība

Minerāli kā pildvielas un neorganiski (minerālu) krāsas pig-
menti kopā ar šķidro kālija stiklu veido nepārspējamu 
materiālu kombināciju. No šīm minerālu vielām ražotajām 
Histolith krāsām tā piešķir izcilu izturību pret atmosfēras 
iedarbību un ilgnoturību, kādu nevar nodrošināt neviena 
cita krāsu sistēma.

Unikālā dubultā silicēšana

Silikāta krāsu darbības princips ir silicēšanās („pārakmeņo-
šanās”) spēja ar citiem minerālu būvmateriāliem. Silikāta 
krāsas ir vienīgā krāsu sistēma, kas, pateicoties šķidrā kālija 
silikāta darbībai, ķīmiski savienojas ar pamatni. Histolith 
savienojas ne tikai ar pamatni, bet arī ar kvarca sastāvdaļām 
tā pildvielu kombinācijā. Tas rada vēl labāku izturību un 
noturību pret krītošanos. Unikāli tikai Histolith produktiem.

Kvarca kristālu un pulverveida neorganiski pigmenti

Silicēšanās process uz mūra virsmas

Silikāta krāsas difūzijas spēja (pa kreisi silikāta krāsa, pa labi 
bloķējošā krāsa)

Silikāta krāsa ir nedegoša

Minerālu krāsu sevišķās īpašības
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Minerālu krāsu sistēmu izcilās īpašības

Histolith krāsu palete: minerālu krāsu toņu 
nesasniegtā daudzveidība

Histolith krāsu paletē ir 301 minerālu krāsu toņu uz gais-
mas izturīgu pigmentu bāzes. Samaisot kvalitatīvus 
minerālu pigmentus, tika radīti unikāli krāsu toņi, kas 
pilnībā spēj apmierināt prasīgu dizaineru vēlmes. Turklāt 
kolekcija ir vēsturiski autentiska, tajā integrēti arī izcilu 
vēsturisku ēku krāsu toņi.

Ekoloģija

Silikāta krāsas saskaņā ar DIN 18363 nodaļu nr. 2.4.1. sastāv 
no šķidrā kālija stikla cietā vai šķidrā veidā, neorganiskiem 
pigmentiem un minerālu pildvielām – tie visi ir materiāli, 
kuru izejviela nav nafta. Dabīgums un draudzīgums videi 
izpaužas gan izejvielu ieguvē, gan pārstrādē, gan 
utilizācijā. Silikāta un kaļķa krāsas var utilizēt kā parastus 
būvgružus.

Aizsardzība pret pelējumu

Izmantojot iekšdarbos, Histolith silikāta un kaļķa krāsas 
aizsargā pret pelējumu un aļģēm. Šo vērtīgo īpašību 
nodrošina, pirmkārt, augstā sārmainība un, otrkārt, augstā 
ūdens tvaiku caurlaidība. Pelējuma attīstībai ir nepieciešams 
mitrums un organiska pamatne. Tā kā, izmantojot Histolith, 
mitrums no būves tiek ātri izvadīts, sienas paliek sausas; 
pateicoties krāsu minerālu sastāvam, pelējuma attīstībai 
nav arī organiskas pamatnes. Tieši tā ir galvenā īpašība, 
kas liek iekšdarbiem izvēlēties šo krāsu.

Izcila gaismas izturība

Pateicoties izmantotajiem neorganiskajiem pigmentiem 
un neorganiskajai saistvielai šķidrā kālija stiklam, Histolith 
izstrādājumi ir īpaši gaismas noturīgi. Arī intensīva UV sta-
rojuma ilgstoša iedarbība nespēj „izbalināt” spēcīgos krāsu 
toņus. Pat aiz slēģiem pēc daudziem gadiem krāsas tonis 
ir tāds pats kā fasādes atklātajā daļā. Tā sauktais „slēģu 
tests” apliecina: Histolith ir izturīgs pret UV starojumu un 
līdz ar to neizbalē.

Pelējuma kolonija mikroskopā

Arī spēcīga UV starojuma iedarbība nebalina krāsu (pa labi)

Histolith krāsu palete ar minerālu krāsu toņiem
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Unikālā Histolith dubultā silicēšanaMinerālu krāsu sistēmu izcilās īpašības

Ekonomija

Histolith produkti ir ļoti ekonomiski. Histolith produktu ērtā 
lietošana un teicamā noturība padara tos par lieliskām, 
kvalitatīvām un ilgtspējīgām pārklājumu sistēmām. Vēl 
viens pluss ir vienkāršā pārstrāde.

Šķidrais stikls un pildvielas minerālu krāsās

Sv. Elizabetes slimnīca (St.-Elisabeth-Krankenhaus), Halle, renovēta ar 
Histolith Außenquarz
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Unikālā Histolith dubultā silicēšana

Silikāta krāsas ir vienīgā krāsu sistēma, kas, pateicoties 
šķidrā kālija silikāta darbībai, ķīmiski savienojas ar pamatni. 
Šī silikāta krāsu ķīmiskā sasaistīšanās jau sen ir pazīstama ar 
nosaukumu „silicēšanās”. Tā darbojas vienmēr, kad 
minerālu pamatne tiek pārklāta ar silikāta krāsu.

Lai iegūtu vēlamo slāņa biezumu jeb pārklājuma pilnību, 
nepietiek tikai ar krāsas pigmentu iemaisīšanu šķidrajā 
kālija stiklā. Lai iegūtu noteiktu pilnību un slāņa biezumu, 
kas ir nepieciešams virsmas izlīdzināšanai un izturībai, tiek 
pievienotas pildvielas. Parasti tas ir krīts un citas kalcītu 
pildvielas, kas nereaģē ar šķidro stiklu. Kalcītu pildvielas 
šķīdina (skābais) lietus un krāsas pigmenti atbrīvojas, 
gaišiem krāsu toņiem to sauc par krītošanos. Lai uzlabotu 
silikāta krāsas pārklājuma ilgnoturību, kalcītu pildvielas 
jānomaina ar kvarca miltiem. Šīs kvarca sastāvdaļas reaģē 
(silicē) ar šķidro kālija stiklu tāpat kā šķidrais kālija stikls ar 
silikāta pamatni. 

Tā Histolith silikāta krāsas iegūst ievērojami labāku 
nodilumizturību, būtiski palielinātu noturību pret 
krītošanos un palielinātu krāsu stabilitāti. 

Histolith produktu silicēšanu ar minerālu pamatni un sevī 
ar kvarcu saturošām pildvielām sauc par dubulto 
silicēšanu. Ar šādu dubulto silicēšanu pārklājumam tiek 
iegūts ievērojami lielāks kalpošanas ilgums. Lai pigmenta 
un pildvielu kombinācijas kvarca daļiņas iegūtu krāsas 
receptūrai nepieciešamo „smalkumu”, ir nepieciešami 
kompleksi ražošanas procesi. Kvarcs slēgtā reaktorā tiek 
samalts kvarca miltos un samaisīts ar pigmentiem noteiktā 
pigmentu un pildvielu kombinācijā. Šeit ir jāievēro stingri 
drošības noteikumi. Caparol ieviesa šo jauninājumu, un 
tagad tā Histolith produktu līnija ir unikāla silikāta krāsu 
sistēma, kam ir izcila ilgnoturība ar vienlaikus ievērojami 
uzlabotu noturību pret krītošanos salīdzinājumā ar citām 
silikāta krāsām.

Histolith silikāta krāsas: 
vienīgās ar dubulto silicēšanu
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Silikāta un dispersijas silikāta krāsasPakalpojumi objektam

Pakalpojumi arhitektūras pieminekļu 
restaurācijā un saglabāšanā

Arhitektūras pieminekļu restaurācija un saglabāšana ir 
darbības joma, kas iesaistītajiem plānotājiem un nozares 
speciālistiem izvirza īpaši augstas prasības. Atkarībā no 
arhitektūras pieminekļa saglabāšanai izvirzītā uzdevuma 
un konkrētajiem bojājumiem jāizvēlas piemērotas 
tehnoloģijas un materiāli. Šim nolūkam Caparol kom pe-
tentie konsultanti piedāvā savus padomus un palīdzību, 
kā arī varam piedāvāt mūsu Arhitektūras pieminekļu 
saglabāšanas nodaļas („Baudenkmal-pflege”) attiecīgo 
speciālistu pakalpojumus. Šos speciālistus iespējams 
piesaistīt arī Latvijas kultūras pieminekļu restaurācijas 
un saglabāšanas darbu plānošanā un  
veikšanā.

Papildu konsultācijām saistībā ar konkrētiem objektiem 
iespējams piesaistīt arī mūsu Testēšanas un mērījumu 
 tehnoloģiju nodaļu („Zentrale Prüf- und Messtechnik”). 
Ar mūsdienīgām ierīcēm aprīkotajās laboratorijās ir iespē-
jams analizēt visdažādāko materiālu paraugus. Šādi tiek 
precizēti bojājumu cēloņi un piemeklētas restaurācijai 
 piemērotākās metodes un materiāli.

Pamatojoties uz rūpīgu iepriekšēju izpēti un objekta 
analīzi, tiek sagatavoti praktiski priekšlikumi un darbu 
apraksti. Pakalpojumā ir iekļauta paraugu izveidošana 
un konsultācijas darbu izpildes laikā.
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Silikāta un dispersijas silikāta krāsasPakalpojumi objektam

Pakalpojumi arhitektūras pieminekļu 
restaurācijā un saglabāšanā

Silikāta un dispersijas silikāta krāsas

Saskaņā ar DIN 18363 nodaļu nr. 2.4.1. silikāta krāsas iedala 
divās grupās:
•	 	divkomponentu	silikāta	krāsas	(2K	silikāta	krāsas,	

sauktas arī par tīra silikāta krāsām), kas sastāv 
no šķidrā kālija stikla, pigmentiem un pildvielām. 
Tās nesatur organiskas sastāvdaļas;

	•		dispersijas silikāta krāsas, kas sastāv no šķidrā 
kālija stikla, pigmentiem, pildvielām, sintētiskās 
dispersijas un pēc nepieciešamības hidrofobizatora. 
Kopējais organisko sastāvdaļu saturs nedrīkst 
pārsniegt 5%.

2K silikāta krāsas

2K silikāta krāsas minerālas pamatnes pārklāšanai tiek 
izmantotas jau aptuveni 120 gadu. Tās sastāv no šķidrā 
kālija stikla (kālija silikāta) saistvielas, kā arī minerāliem 
sārmu noturīgiem pigmentiem un pildvielām. Tie ir atvērtu 
poru pārklājumi ar augstu ūdens, ūdens tvaiku un 
ogļskābās gāzes caurlaidību.

Silikāta krāsas sacietē silicējot. Šajā procesā no ūdenī 
šķīstošā šķidrā kālija stikla, sauktu arī par Fixativ, veidojas 
pret ūdeni un skābi noturīga stiklveida saistviela. Sakarā 
ar ķīmisko afinitāti šķīstošais šķidrais kālijs vispirms reaģē 
ar silikātu saturošām krāsas sastāvdaļām, jo īpaši ar kvarca 
miltiem, kas ir ietverti arī Histolith silikāta krāsās. Turklāt 
silicēšanas procesā notiek sasaistīšanās ar pamatnes 
silikāta daļām.

Abas sastāvdaļas – pigments un Fixativ pirms apstrādes 
jāsamaisa noteiktā attiecībā. Maisījums uzglabājot ir 
nestabils, un tādēļ tas jāizstrādā ražotāja noteiktajā laika 
posmā.

Maisīšanas process jāveic īpaši rūpīgi, pretējā gadījumā 
negatīvi tiek ietekmēta pārklājuma kvalitāte. Tādēļ Caparol 

2K silikāta krāsa Histolith Kristallin ir izstrādāta tā, lai lielā 
mērā izslēgtu kļūdas maisīšanas procesā. Histolith Kristallin 
sastāv no ūdenī izšķīdinātām (līdz pastveida konsistencei) 
krāsas sastāvdaļām: gaismizturīgiem metāla oksīda pig-
mentiem un saistvielas Histolith Fixativ. Krāsas samaisīšana 
ir ļoti vienkārša, jo pigmenti jau ir iemaisīti. Tā tiek novērsta 
arī putekļu veidošanās. Tādā veidā 2K silikāta krāsām ir sas-
niegta īpaši augsta lietošanas drošības pakāpe.

Silīcija solu silikāta krāsas

Silīcija solu silikāta krāsas ir uzlabotas dispersijas silikāta 
krāsas. Kā saistvielu tās satur šķidro kālija stiklu un silīcija 
solu, kā arī ne vairāk kā 5% organisko sastāvdaļu. To īpašā 
priekšrocība ir universālais pielietojums, proti, tās ir 
piemērotas gan minerālām pamatnēm, gan arī veco dis-
persijas pārklājumu pārkrāsošanai. Histolith Sol-Silikat 
satur papildu saistvielu – šķidro litija stiklu. Silicējot šķidro 
litija stiklu, atšķirībā no citās silikāta krāsās izmantotā 
šķidrā kālija stikla nerodas potaša, kas var būt iemesls 
reklamācijai. 

Dispersijas silikāta krāsas

Dispersijas silikāta krāsas tiek ražotas jau vairāk nekā 35 
gadus. Salīdzinājumā ar tīri minerālām krāsām ar tām ir 
vieglāk strādāt un to izmantošanas iespējas ir 
universālākas. Histolith fasādes krāsas ir īpaši ūdens tvaiku 
caurlaidīgas, kā arī ūdeni atgrūdošas. Tādēļ tām ir ļoti labas 
būvfizikālās īpašības un optimāla pamatnes aizsardzība 
pret būvēm kaitīgo mitrumu. Labās noturības pamatā ir tā 
sauktā dubultā silicēšana: saistviela reaģē gan ar īpašām 
reaktīvām pildvielām, gan ar minerālu pamatni. Iekšdarbu 
silikāta krāsām Histolith Bio-Innensilikat un Histolith 
Raumquarz piemīt augsta difūzijas un absorbcijas spēja. Tā 
ir īpaša priekšrocība, izmantojot tās uz iekšējām sienām, 
kas pakļautas kondensāta iedarbībai, tādējādi samazinot 
netīrumu daļiņu nogulsnēšanos.

Fasāžu krāsu sistēmas arhitektūras 
pieminekļu saglabāšanai
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Silikāta un dispersijas silikāta krāsas

Ieteikumi silikāta krāsu lietošanai

Silikāta krāsu silicēšanas procesā no ūdenī šķīstošā šķidrā 
kālija stikla rodas nešķīstošs silikāta savienojums, kas opti-
māli notiek šādos apstākļos:

•	 	kvarcs	kā	reaģents	pamatnē	un	vēlams	arī	pildvielā;
•	 	apkārtējā	gaisa	un	pamatnes	temperatūra	ir	augstā-

ka par +8°C.

Šie optimālie apstākļi piemērojami gan ar 2K silikāta, gan 
arī ar dispersijas silikāta krāsām. Ja ar tām strādā zemākā 
temperatūrā, tiek traucēts sacietēšanas process, jo šķidrais 
stikls nevar pilnībā silicēties. Tā iespējams veidoties pārklā-
juma defektiem, piemēram, plankumiem  un krītošanās. 2K 
silikāta krāsas nav piemērotas visām pamatnēm. Iemesls – 
silikāta krāsām ir nepieciešama minerāla, silicēties spējīga 
pamatne. Piemēroti ir kaļķa, kaļķa-cementa vai cementa 
apmetumi. Smilšakmenim ir jābūt ar cietu virsmu un no tā 
nedrīkst birt smiltis. Ja nepieciešams, iepriekš tas jānostipri-
na ar silīcijskābes esteri (Histolith Steinfestiger). 
Kaļķakmens nav piemērots 2K silikāta krāsām, jo tas nesa-
tur vai arī satur ļoti maz kvarca un tāpēc nespēj silicēties. 

Vecos pārklājumus ar organiskām sastāvdaļām (piemēram, 
dispersijas krāsām) nevar pārkrāsot ar 2K silikāta krāsu, tie ir 
pilnībā jānoņem, ko parasti praktiski nav iespējams izdarīt. 
Uz kodinātām pamatnēm ieteicams lietot dispersijas silikā-
ta krāsu. Dispersijas silikāta krāsu pielietojuma iespējas ir 
ievērojami daudzveidīgākas nekā 2K silikāta krāsām, jo tām 
ir mazāka spriedze un, pateicoties sastāvā esošai organiskai 
saistvielai, tās ir piemērotākas arī kritiskām pamatnēm. 2K 
silikāta krāsu klāj ar tradicionālo metodi, izmantojot otu. 
Piemērotas ir iestrādātas, īsas otas, ar kurām uzklāj silikāta 
krāsu un izlīdzina ar krusteniskiem otas vilcieniem. 
Dispersijas silikāta krāsas var klāt gan ar otu, gan ar rullīti.

Pirms silikāta pārklājuma uzklāšanas jāievēro daži 
pamatnoteikumi

Pirms jauna apmetuma krāsošanas jāievēro minimālais 
nogaidīšanas laiks apmetuma sacietēšanai:

•		P	Ic	grupas	kaļķa	javas	apmetumi:	nogaidīšanas	laiks	
vismaz četras nedēļas

Piezīme: P Ia un P Ib grupas kaļķa javas apmetumi nav 
piemēroti pārklāšanai ar 2K silikāta krāsām, jo tām ir pārāk 
augsta izturība un tās žūst ar pārāk lielu pašspriegumu. 
Šādas pamatnes ieteicams krāsot ar kaļķa krāsām. 
Izmantojot 2K silikāta krāsas, apmetuma virskārtas 
minimālais biezums ir 5,0 mm.

•		Augsti	hidrauliski	kaļķa	apmetumi	P	IIa,	kaļķa	
cementa	apmetumi	P	IIb	un	cementa	apmetumi	P	III:	
nogaidīšanas laiks vismaz divas nedēļas 

Cementa piena kārta jānoņem mehāniski vai jāattīra ar 
Histolith Fluat, pretējā gadījumā var rasties problēmas ar 
pārklājuma saķeri vai arī var veidoties plankumi.

Veci apmetumi ar atkaļķotām virsmām jānostiprina vai nu 
gruntējot, vai arī pārklājot ar Histolith Kristallin-Fixativ vai 
Histolith Silikat-Fixativ, atšķaidot atkarībā no pamatnes 
uzsūkšanas spējas.

Pamatnes ar aļģu un sēnīšu veidojumiem rūpīgi jānotīra 
un jāapstrādā ar biocīda šķīdumu Histolith Algen-Entferner. 
Tikai ar silikāta krāsas sārmainību vien nav pietiekami, 
lai aizsargātu pret aļģēm un sēnīti, jo silikāta krāsas āra 
apstākļos diezgan drīz tiek neitralizētas. Būtībā aļģu un 
sēnīšu veidošanās ir kompleksa. Profilaksei ir jāņem vērā arī 
konkrētie objekta apstākļi.
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Silikāta un dispersijas silikāta krāsas

Albrehta Dīrera māja (Albrecht-Dürer-Haus), Nirnberga (Nürnberg), arī Histolith atsauces objekts
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Reversās krāsas iekšdarbiemKaļķa krāsas

Kaļķa krāsas

Kaļķa krāsas tika izmantotas jau tālā senatnē. Kādreiz tās 
bija svarīgākais pārklājuma materiāls fasādēm un iekšsie-
nām. 20. gadsimtā tās pamazām nomainīja silikāta krāsas.

Kā saistviela kaļķa krāsām kalpo dzēstie kaļķi, kas ir 
iejaukti ūdenī, pēc tam samaisīti ar minerālu pigmen-
tiem un pildvielām un tad tos var izmantot kā krāsu. 
Kaļķa krāsu sacietēšana notiek karbonizācijas procesā. 
Šajā procesā principā atkal rodas kaļķakmens, tātad pret 
atmosfēras iedarbību izturīga viela. Taču karbonizācija 
notiek diezgan lēni, un to var traucēt ārējie faktori, jo 
īpaši ļoti augsta temperatūra ar sausināšanu vai arī sals. 
Tā rezultātā kaļķa pārklājums stipri krītojas un priekšlaicī-
gi sadēd. Jāpiemin arī, ka kaļķa krāsas sadēd ātrāk nekā 
mūsdienu fasāžu krāsas. Tas attiecas, piemēram, uz rūp-
nieciskajiem reģioniem ar augstu gaisa piesārņojuma 
līmeni, kas, par laimi, mūsdienās ir mazinājies. Kaļķa krā-
sas ir salīdzinoši mazāk stabilas uz virsmām, kas pakļau-
tas tiešiem klimatiskajiem apstākļiem un nav konstruktī-
vi pasargātas ar, piemēram, augšējo karnīzi vai citiem 
izvirzītiem fasādes elementiem, kā arī uz brīvi stāvošām 
skulptūrām.

Tomēr pēdējo gadu pieredze liecina, ka kaļķa krāsu pielie-
tojot uz piemērotām pamatnēm, pareizi sagatavojot un 
uzklājot, var iegūt pietiekami ilgnoturīgu fasādes pārklāju-
mu. Tāpēc kaļķa krāsas jau vairākus gadus arhitektūras pie-
minekļu jomā piedzīvo renesansi. Arhitektūras pieminekļu 
uzturētāji novērtē kaļķa krāsām tipisko krāsu spēli, atvērto 
porainību un mazāku pašspriegumu salīdzinājumā ar silikā-
ta krāsām. Lai palielinātu izturību pret atmosfēras iedarbī-
bu, kaļķa krāsas kopš seniem laikiem bagātina ar organis-
kām piedevām, piemēram, kazeīnu.

Ir svarīgi, lai organiskā daļa nepārsniegtu 5%. Kā pierādīts, 
līdz tādai proporcijai kaļķa krāsas saglabā ūdens tvaiku 
caurlaidību.
 
Lai palielinātu slāņa biezumu un iegūtu labāku „duļķainī-
bu”, tiek izmantotas minerālas pildvielas, piemēram, kaļķak-
mens milti vai kvarca smiltis. Tādējādi tiek uzlabota arī 

kaļķa pārklājuma ilgnoturība, jo ir iegūts biezāks slānis, kas 
pretojas laikapstākļu iedarbībai un nodilumam.

Histolith kaļķa krāsas tiek sagatavotas (disperģētas) īpašos 
maisītājos. Šajā procesā iepriekš samaisītā kaļķa saistviela 
tiek sadalīta ļoti sīkās daļiņās, kas palielina krāsas reaģēt-
spēju un paātrina sacietēšanu. Histolith kaļķa krāsas un 
tepes apvieno tradicionālo kaļķa krāsu labākās īpašības 
un apmierina mūsdienu prasības attiecībā uz vienkāršu, 
racionālu lietošanu un augstu izturību pret atmosfēras 
iedarbību.

Histolith kaļķa krāsu lietošana

Histolith kaļķa krāsu lietošanā iekšdarbos un ārdarbos ir 
variāk nekā 15 gadu ilga pozitīva pieredze. Piemērotas 
pamatnes ir P I (kaļķa), P II (kaļķa-cementa) un P III 
(cementa) javas grupas apmetumi. Histolith kaļķu krāsas 
var klāt gan fresco tehnikā uz jauna, vēl mitra apmetuma, 
gan arī secco tehnikā uz sacietējuša apmetuma, uz 
veciem minerālu slāņiem vai absorbējošiem dabīgiem 
akmeņiem. Tomēr ir jāievēro, ka tonēti kaļķa pārklājumi 
fresco tehnikā žūst nevienmērīgi, un no svaigā 
apmetuma uz pārklājuma virsmas var veidoties kaļķa 
izsvīdumi, veidojot baltus plankumus. Tādēļ sākotnēji 
jāizveido testa zona. Ja ir būtisks virsmas vienmērīgums, 
apmetumam pirms krāsošanas jāļauj nožūt (kaļķa 
apmetums – aptuveni četras nedēļas).

Pēc tam apmetums tāpat kā silikāta tehnoloģijā tiek flua-
tēts, mazgāts un pārklāts ar Histolith kaļķa krāsu. Kaļķa pār-
klājuma dabiskā krāsu spēle parādās pēc kāda laika, atro-
doties atmosfēras ietekmē.

Lietojot Histolith kaļķa krāsas, atkarībā no pamatnes pietiek 
ar 2–3 darbībām. Pēc nepieciešamības, ir iespējams piegā-
dāt arī lazūras veida kaļķa krāsas. Krāsošanai vēlams izman-
tot otu. Vecu apmetumu cietināšanai sevi ir pierādījusi sili-
kāta grunts Histolith Silikat-Fixativ.
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Reversās krāsas iekšdarbiem

Restaurācijā līmes krāsas un dažādas emulsijas krāsas 
sauc par reversām, jo tās ar ūdens palīdzību var atkal 
noņemt. Ūdensizturīgās kaļķa krāsas saskaņā ar šo 
definīciju nav reversas. Reversās krāsas izmanto tikai 
iekšdarbos. 

Līmes krāsas saista dzīvnieku vai augu izcelsmes līmes. 
Tās viegli noņemt mazgājot. Taču tās nevar pārkrāsot. 
Turklāt jāatzīmē, ka līmes krāsas var veicināt pelējuma 
sēnīšu attīstību, kas īpaši jāņem vērā, izmantojot tās uz 
virsmām ar kondensācijas risku (piemēram, baznīcās). 
Histolith Emulsionfarbe (emulsijas krāsa) ir uzskatāma par 
klasiskās līmes krāsas pilnveidojumu. Krāsa satur reversu 
saistvielu maisījumu. Histolith Emulsionfarbe īpašā priekš-
rocība ir zemā uzņēmība pret pelējuma sēnītēm un 
citiem mikroorganismiem. Tas arī ietekmē to, ka šai krāsai 
ir ļoti zema netīrumu piesaistīšanas tendence, kas ir 

 pierādījies ilgtermiņa pieredzē pēdējos 20 gados. Tipiska 
Histolith Emulsionfarbe izmantošanas joma ir kvalitatīvas 
apmetuma virsmas un veidojumi. Histolith emulsijas 
 krāsas ir piemērotas arī sienu virsmu ar veciem dispersijas 
pārklājumiem renovēšanai, jo izmaksu dēļ tos nevar 
noņemt.

Krāsai Histolith Emulsionfarbe ir ļoti maza spriedze, tāpēc 
to bieži izmanto uz pamatnēm, uz kurām silikāta krāsu vai 
pat kaļķa krāsu izmantošana ir problemātiska. Histolith 
Emulsionfarbe vēlams uzklāt ar otu vēdekļveidā ar īsiem 
vilcieniem (līmes krāsas tehnoloģijā). Tieši spilgtas krāsas 
tādējādi veido īpaši dzīvīgas virsmas.

Histolith Emulsionfarbe var pulēt izlīdzināšanas tehnolo-
ģijā. Šāda pulēta virsma ir īpaši piemērota arī polimenta 
vai eļļas zeltījumam.

Reversās krāsas iekšdarbiem

Zalcavas	pils	(Schloss	Salzau),	Fārgava-Prātjava	pie	Ķīles	(Fargau-Pratjau	bei	Kiel):	dabiskā	krāsainība	ar	Histolith	Fassadenkalk
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Koksnes krāsas

Būvdetaļas ar mainīgām dimensijām ir, piemēram, 
koka apšuvumi, koka žogi un fahverka ēku detaļas. 
Šīs detaļas mitruma un temperatūras iedarbības 
dēļ var mainīt izmērus. Tādēļ šādu būvdetaļu ar 
mainīgām dimensijām pārklājuma materiāliem ir 
jābūt īpaši elastīgiem. 

Lineļļas krāsas

Tieši lineļļas krāsām piemīt īpašības, kas ir nepieciešamas 
vēsturiskām būvdetaļām ar mainīgām dimensijām. 
Kā saistviela tiek izmantota lineļļas pernica, ko iegūst 
no linsēklām.

Joprojām krāsotājs vai restaurators laiku pa laikam lineļļas 
krāsu samaisa pats. Tas, protams, aizņem noteiktu laiku, jo 
īpaši, ja ir nepieciešami dažādi krāsu toņi. Bieži paustās šau-
bas attiecībā uz nenoturību pret atmosfēras iedarbību ir 
nepamatotas, jo pareizi sagatavotas lineļļas krāsas veido 
ilgstoši noturīgus pārklājumus.

Histolith Leinölfarbe lineļļas krāsa ir izstrādāta tieši koka 
būvdetaļām ar mainīgām dimensijām. Materiāls ir ļoti 
izturīgs pret atmosfēras iedarbību un īpaši augstās elastī-
bas dēļ ir lieliski piemērots fahverka ēku detaļām un koka 
apšuvumiem. Izmantošanai arhitektūras pieminekļu res-
taurācijā un uzturēšanā īpaši svarīgi ir tas, ka Histolith 
Leinölfarbe lineļļas krāsu var piegādāt daudzos vēsturis-
kos krāsu toņos.

Lineļļas krāsu izmantošana

Jau iepriekš minētās lēnās žūšanas dēļ lineļļas krāsas jāklāj 
pēc iespējas plānākā kārtā un rūpīgi jāizlīdzina. Pretējā 
gadījumā virsma var sakrokoties.

Histolith Leinölfarbe lineļļas krāsas lietošana
Neapstrādāts ozolkoks vispirms jāgruntē ar lineļļas 
puspernicu Histolith Halböl, skujkoks – ar gruntēšanas 
līdzekli Capalac Holz-Imprägniergrund. Pēc tam gruntē-
šanai, starpkārtai un nobeiguma kārtai lietot Histolith 
Leinölfarbe lineļļas krāsu. Starp atsevišķām darbībām 
 jāievēro 24 stundu žūšanas laiks.

Esošais vecais pārklājums pēc iespējas jānoņem. Taču 
bieži vien dažādu iemeslu dēļ  tas nav iespējams. 
Nestspējīgās vecās eļļas vai alkīda krāsas var labi pārklāt 
ar Histolith Leinölfarbe lineļļas krāsu, taču tās iepriekš 
jānomatē vai jānoņem ar sārmu. Turpretī veca akrila 
krāsa ir jānoņem.

Ūdens iedarbībai pakļautas koka plaisas
Masīvkoka būvdetaļām ir jāaizpilda ūdens iedarbībai 
pakļautās koka plaisas, kas var izraisīt bojājumus. Parasti to 
dara ar sausām, piemērotām koka līstēm. Plaši pieejamie 
blīvējuma materiāli vai akrila špakteles šim nolūkam nav 
piemērotas. Tieši koka plaisu un citu defektu aizpildīšanai 
tika ieviesta pasta Histolith Sanopas-Holzrisspaste – mate-
riāls, kas jau daudzus gadus sevi pierādījis praksē. Tā ir pasta 
uz lineļļas bāzes ar dabīgām pildvielām un šķiedrām, tai 
piemīt īpaši augsta virsmas saķere un elastība. Pēc sacietē-
šanas materiālam ir kokam līdzīgas īpašības. 

Lineļļas krāsas mainīgu dimensiju 
būvdetaļām
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Koksnes krāsas

Rātsnams Hepenheimā (Heppenheim), renovēts ar Histolith lineļļas krāsu
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Fasādes krāsas

Histolith Kristallin-Fixativ
Šķidrā kālija stikla komponents (saistviela) 
Histolith Kristallin sistēmai. 

Iepakojums:	10	l

Histolith Sol-Silikat
Universāla fasāždes krāsa uz silikāta sola bāzes 
ar šķidrā litija stikla piedevu. 

Iepakojumi:	12,5	l,	5	l,	1,25	l

Histolith Kristallin 
Farbkomponente
Divkomponentu silikāta sistēmas pigmentu un 
pildvielu komponents ārdarbiem un iekšdarbiem, 
atbilst DIN 18 363 nodaļai 2.4.1.

Iepakojums:	10	l

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Grunts kārta vāji uzsūcošām vai  
neuzsūcošām pamatnēm zem   
Histolith dispersijas silikāta krāsām.

Iepakojums:	12,5	l

Histolith Mineralin

Histolith Volltonfarben Sl Histolith Silikat-Fixativ

Fasādes krāsas
Vērtības	saglabājošas	silikāta	fasādes	krāsas,	kas	atbilst	VOB/C	DIN	18	363	nodaļai	2.4.1.	un	DIN	EN	1062,	
minerālu pamatņu krāsošanai ārdarbos, viena un divkomponentu, ar neorganiskiem, pret UV starojumu 
izturīgiem pigmentiem un dabīgām, kvarcu saturošām papildvielām, dubulti silicējošas. Videi draudzīgas.

Histolith Quarzgrund

Pret balēšanu izturīgi pilnu toņu pigmenti 
krāsu uz silikāta sola bāzes ar šķidrā litija stikla 
piedevu tonēšanai. 
Desmit briljanta krāsas toņi ar īpaši augstu 
toņa piesātinājumu.

Iepakojums:	0,75	l

Silikāta bāzes grunts, starpkārtas un 
nobeiguma kārtas pārklājums.  
Aizpildīšanai un dubultajai silicēšanai. 

Iepakojums:	20	kg

Gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis uz 
silikāta sola bāzes Histolith Sol-Silikat un 
Histolith Volltonfarben sistēmām.

Iepakojums:	10	l

Histolith Schlämmquarz
Karsti žāvēta kvarca piedeva pirmreizējā slāņa 
pārklājuma tepes izveidei, zem Histolith Kristallin 
sistēmas vai citām Histolith krāsu sistēmām, 
tostarp kaļķa krāsām

Iepakojums:	20	kg

Histolith Außenquarz
Dispersijas silikona krāsa ārdarbiem, 
atbilst DIN 18 363 nodaļai 2.4.1.

Iepakojumi:	12,5	l,	5	l

Šķīdums visu Histolith dispersijas silikāta 
krāsu un Histolith Antik Lasur gruntēšanai 
un atšķaidīšanai.

Iepakojums:	10	l
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Krāsas iekšdarbiem

Histolith Bio-Innensilikat
Universāla dispersijas silikāta krāsa iekšdarbiem. 
Mitrās beršanas klase 2.

Iepakojumi:	12,5	l,	5	l

Histolith Silikat-Fixativ

Histolith Raumquarz
Dispersijas silikāta krāsa ļoti noslogotām 
iekštelpu virsmām uz visām minerālu 
pamatnēm. Mitrās beršanas klase 1; 
segtspējas klase 1.

Iepakojumi:	12,5	l,	5	l

Histolith Emulsionsfarbe

Histolith Emulsion Histolith Antik Lasur

Histolith Strukturgrund

Krāsas iekšdarbiem
Augstas	kvalitātes	krāsas	iekšdarbiem,	kas	atbilst	VOB/C	DIN	18	363	nodaļai	2.4.1.,	dažādu	pamatņu	pārklāšanai	
iekštelpās. Vienkomponenta, gatavas lietošanai, nesatur šķīdinātājus, matētas.

Kvarcu saturoša gruntskrāsa, īpaši piemērota 
pamatņu veidošanai ar izceltu struktūru.

Iepakojumi:	12,5	l

Reversā iekšdarbu krāsa ar kazeīna/tempera 
raksturu.

Iepakojumi:	10	l

Ar ūdeni atšķaidāma reversā krāsa 
iekšdarbiem ar kazeīna/temperas raksturu, 
īpaši piemērota vēsturisku interjeru 
krāsojumiem.

Iepakojumi:	10	l

Dekoratīviem lazūras pārklājumiem ārdarbos 
un iekšdarbos, vēsturiskās un mūsdienu celtnēs; 
balti caurspīdīga. Var ietonēt ar neorganiskiem 
pilntoņu pigmentiem. Caurspīdīgumu var 
koriģēt ar Histolith Silikat-Fixativ.

Iepakojumi	:	10	l,	5	l

Histolith Weißgrund
Adhēziju veicinoša grunts krāsa uz silikātu 
bāzes Histolith iekšdarbu krāsām.

Iepakojumi:	12,5	l,	5	l

Šķīdums visu Histolith dispersijas silikāta 
krāsu un Histolith Antik Lasur gruntēšanai 
un atšķaidīšanai. 

Iepakojumi:	10	l

Tonējams ColorExpress krāsu sistēmā.
Bāzes iepakojumos nepilnīgas uzpildes dēļ var būt  
atšķirīgs daudzums.

Produkts ir piemērots Capatect  
iekštelpu izolācijas sistēmām.
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Kaļķa krāsas/Trass sanācijas apmetuma sistēma Apmetumi un špakteļmasas

Histolith Kalkschlämme

Histolith Kalk-KaseinfarbeHistolith Innenkalk

Histolith Fassadenkalk

Kaļķa krāsas

Izsmalcināti	kaļķa	pārklājumi,	gatavi	lietošanai	dažādu	pamatņu	pārklāšanai	ārdarbos	un	iekšdarbos.	
Ūdens tvaiku caurlaidīgi, ar mazu spriegumu.

Trass sanācijas apmetuma sistēma

Daudzpusīga Trass sanācijas apmetuma sistēma ar Suevit-Trass pārsāļotām pamatnēm ar augstu kapilāro mitruma absorbciju, 
pārbaudīta	pēc	Zinātniski	tehniskās	ēku	uzturēšanas	un	saglabāšanas	asociācijas	(WTA)	instrukcijas	2-9-04/D.

Atjaunošanas krāsojumam uz veciem, 
noturīgiem kaļķa un silikāta pārklājumiem, 
kā arī jaunu, kaļķainu apmetumu pārklāšanai.
Kaļķa hidrāta bāze ar lineļļas piedevu.

Iepakojums:	12,5	l

Jauniem un atjaunošanas krāsojumam.
Kaļķa hidrāta bāze ar lineļļas piedevu.
Intensīvus krāsu toņus var iegūt izmantojot 
Histolith Fassadenkalk kaļķa krāsu.

Iepakojums:	12,5	l

Pildkrāsas pārklājums uz kaļka hidrāta bāzes 
(plaisu platumam līdz 0,2 mm).

Iepakojums:	25	kg

Augstas kvalitātes kaļķa un kazeīna krāsa 
iekšdarbiem uz dabīgu sastāvdaļu bāzes. 
Nesatur sintētiskas saistvielu piedevas un 
konservantus. Veido virsmas ar elegantu 
kaļķa spīdumu. Nesatur papildu balto pig-
mentu.

Iepakojums:	12,5	l

Histolith FeinputzHistolith  
Trass-Porengrundputz

Histolith  
Trass-Vorspritzputz

Histolith  
Trass-Sanierputz

Trass cementa apmetums (ar Suevit-Trass) 
saskaņā ar WTA; iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Pamatnes sagatavošanai Histolith sanācijas 
apmetuma sistēmā.

Iepakojums:	30	kg

Trass grunts apmetums (ar Suevit-Trass) 
saskaņā ar WTA; iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Nelīdzenumu izlīdzināšanai un kā 
gruntējošs apmetums sāļu akumulācijai stipri 
pārsāļotām pamatnēm. 

Iepakojums:	30	kg

Trass sanācijas apmetums (ar Suevit-Trass) 
mitru un pārsāļotu mūru remontam 
saskaņā ar WTA; iekšdarbiem un ārdarbiem.

Iepakojums:	30	kg

Smalks minerālu kaļķa apmetums iekšdarbiem 
un ārdarbiem, filcējams, graudu lielums 0,4 mm, 
dabīgi balts, virsmu veidošanai Histolith Trass 
sanācijas apmetuma sistēmā, kā arī vecu ēku 
renovācijai, arhitektūras pieminekļu  
uzturēšanai un bioloģisko māju būvniecībā.

Iepakojums:	25	kg
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Apmetumi un špakteļmasas

Apmetumi un špakteļmasas

Universāli minerālie apmetumi dažādām struktūrām kā apmetuma virskārta, renovācijas un remonta apmetumi, 
kā arī špakteļmasas.

Histolith  
Trass-Sanierputz

Histolith Silikatin Histolith Marmorspachtel

Histolith  
Kalkspachtel brillant

Histolith Feinputz

Histolith Renovierspachtel

Histolith Trass-Kalkputz

Universāla pielietojuma, labi aizpildoša izlīdzinā-
šanas špaktele iekšdarbiem ar elegantu, matētu 
virsmu. Pateicoties būvfizikālajām un bioloģis-
kajām īpašībām, piemērota arī bioloģisko māju 
būvniecībā.

Iepakojums:	20	kg

Minerāla pulveršpaktele bojātu apmetuma un 
betona virsmu labošanai un nomaiņai, kā arī 
armējošā sieta/auduma iestrādei. Iekšdarbiem 
un ārdarbiem. 

Iepakojums:	25	kg

Kaļķa zemapmetums ar Suevit-Trass iekšdarbiem 
un ārdarbiem, graudu lielums no 0 līdz 4 mm.

Iepakojums:	30	kg

Smalks minerālu kaļķa apmetums iekšdarbiem 
un ārdarbiem, filcējams, graudu lielums 0,4 
mm, dabīgi balts, virsmu veidošanai Histolith 
Trass sanācijas apmetuma sistēmā, kā arī vecu 
ēku renovācijai, arhitektūras pieminekļu uztu-
rēšanai un bioloģisko māju būvniecībā.

Iepakojums:	25	kg

Lietošanai gatavs silikāta apmetums 
iekšdarbiem ar graudu izmēriem 1,0 un 
2,0 mm, ar būvfizikāli un bioloģiski izcilām 
īpašībām. Pateicoties sārmainībai, kavē 
pelējuma sēnīšu augšanu.

Iepakojums:	25	kg

Histolith Kalk-Rissfüller

Reversa minerālu špaktele apmetumu un beto-
na smalkai špaktelēšanai un labošanai iekšdar-
bos, kā arī ģipškartona plākšņu špaktelēšanai. 
Materiāla bāze: minerālu sastāvdaļas ar zemu 
organisko vielu saturu < 3 %.

Iepakojums:	25	kg

Ar šķiedru pastiprināta minerālā špakteļmasa 
plaisu, nekustīgu salaiduma šuvju aizpildīšanai 
apmetumā, mūrī, fahverka ēku būvdetaļās. 
Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Iepakojums:	7,5	kg,	450	g

Tonējams ColorExpress krāsu sistēmā.
Bāzes iepakojumos nepilnīgas uzpildes dēļ  
var būt atšķirīgs daudzums.

Produkts ir piemērots Capatect iekštelpu  
izolācijas sistēmām.
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Koksnes un metāla aizsardzības pārklājumi

Koksnes un metāla aizsardzības pārklājumi
Krāsas un lazūras koka būvdetaļām ar tilpumā nemainīgiem, ierobežoti mainīgiem un mainīgiem izmēriem 
iekšdarbos un ārdarbos ar atšķirīgām saistvielu bāzēm, piemēram, lineļļu, alkīdu vai akrilu, kā arī lakas metāla 
virsmām. 

Histolith  
Sanopas-Holzrisspaste

Histolith Leinölfarbe

Capalac Seidenmatt-Bunt-
lack + Hochglanz-Buntlack

Capalac BaseTop

Capalac  
Holz-Imprägniergrund

Capadur UniversalLasur

Lineļļas krāsa tilpumā mainīgām koksnes 
būvdetaļām; iekšdarbos un ārdarbos.

Iepakojumi:	1	l,	2,5	l,	10	l

Histolith Halböl
Lineļļas puspernica koksnes un nesārmaina 
apmetuma, piemēram, apdares ģipša, 
gruntēšanai.

Iepakojumi:	1	l,	2,5	l,	10	l

Bezkrāsains, šķīdinātāju saturošs gruntēšanas 
līdzeklis koksnei pret zilēšanu. Statiski 
nenoslogotām koksnēm, kam nav saskares ar 
grunts mitrumu. Nav piemērots ārdarbos!

Iepakojumi:	1	l,	2,5	l,	10	l

Plāna slāņa fungicīda koksnes lazūra ar 
atvērtām porām būvdetaļām ar tilpumā 
nemainīgiem un mainīgiem izmēriem 
ārdarbos. Ūdeni atgrūdoša, pateicoties 
hidropērļu efektam.

Iepakojumi:	1	l,	2,5	l,	5	l

Zīdaini spīdīga vienkomponenta alkīda krāsa 
ar izcilu segtspēju būvdetaļām ar tilpumā 
nemainīgiem un ierobežoti mainīgiem izmēriem; 
iekšdarbos un ārdarbos, īpaši piemērota vecu 
pārklājumu labošanai. 

Iepakojumi,	balta:	0,75	l,	2,5	l,	10	l;
CE:	1	l,	2,5	l,	10	l

Alkīda sveķu krāsas krāsainiem pārklājumiem 
iekšdarbos un ārdarbos uz koksnes būvdeta-
ļām ar tilpumā nemainīgiem izmēriem.

Iepakojumi:	0,375	l,	0,75	l,	2,5	l,	
10	l;	CE	0,5	l,	1	l,	2,5	l,	10	l

Špakteļtepe uz lineļļas bāzes no dabīgām 
sastāvdaļām plaisu aizpildīšanai ar koksnei 
līdzīgām īpašībām. Tilpumā mainīgām koksnes 
būvdetaļām, īpaši piemērota fahverka ēku 
būvdetaļām. 
Iepakojumi:	0,5	kg/	10	kg

Capalac Dickschichtlack
Vienkomponenta biezas kārtas laka metāla 
krāsainiem pārklājumiem un aizsardzībai. Atbilst 
jaunajiem noteikumiem attiecībā uz gaistošiem 
organiskiem savienojumiem (VOC).

Iepakojumi	CE:	1	l,	2,5	l,	10	l;	 
balts,	ar	spīdumu		RAL	9006/RAL	9007:	
0,75	l,	2,5	l,	10	l;	varš:	0,375	l,	0,75	l,	2,5	l

Capadur Color 
Wetterschutzfarbe
Ar ūdeni atšķaidāma krāsa koksnes būvdetaļām 
ar tilpumā ierobežoti mainīgiem un mainīgiem 
izmēriem ārdarbos; ar konservantiem pret aļģu 
un sēnīšu veidošanos.
Iepakojumi,	standarta	krāsu	toņi:	 
0,75	l,	2,5	l,	10	l;	CE:	0,7	l,	2,4	l,	9,6	l
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Papildinošie produkti

Papildinošie produkti
Īpašie produkti pārklājuma sistēmu pabeigšanai.

Histolith  
Aqua-Fassadenschutz

Histolith Fassadenschutz Histolith Fluat

Histolith Steinfestiger 

Histolith 
Spezialgrundierung

Histolith Algen-Entferner

AquaSperrgrund

Histolith Restauriermörtel

Hidrofobizētājs uz siloksāna bāzes, satur 
šķīdinātājus.

Iepakojumi:	10	l

Ar ūdeni atšķaidāms šķīdums aļģu, sūnu un 
sēnīšu skartu virsmu apstrādei, nesatur hloru.

Iepakojumi:	10	l

Gruntēšanas līdzeklis stipri uzsūktspējīgām, 
birstošām pamatnēm un vecās krāsas 
nostiprināšanai, satur šķīdinātājus. 

Iepakojumi:	10	l

Ātri cietējoša akmens aizstājēja java bojātu 
dabīgā akmens virsmu labošanai.

Iepakojumi:	10	kg

Izolējošs gruntsklājums nikotīna, ūdens, kvēpu 
un tauku sasaistīšanai pirms struktūras 
pārklājuma, pārtrauc ģipškartona plākšņu 
gaisa mitruma absorbēšanas un atdošanas 
spēju.

Iepakojumi:	5	l,	12,5	l

Akmeņu nostiprinātājs uz silīcijskābes estera 
bāzes. Minerālu pamatņu, piemēram, dabīgā 
akmens un apmetumu, nostiprināšanai bez 
hidrofobēšanas.

Iepakojumi:	10	l

Ar ūdeni atšķaidāms fluāts apmetumu 
pirmapstrādei iekšdarbos un ārdarbos, 
piemēram, stalaktītu noņemšanai, jaunu apme-
tumu virsmas neitralizēšanai, veco minerālu 
apmetumu un pārklājumu tīrīšanai.

Iepakojumi:	10	l

Ar ūdeni atšķaidāms, koncentrēts  hidrofobizētājs 
uzsūktspējīgām minerālām, piemēram, 
smilšakmens, ķieģeļu mūra, faktūrbetona, 
virsmām. Atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:9.

Iepakojumi:	1	l

Tonējams ColorExpress krāsu sistēmā.
Bāzes iepakojumos nepilnīgas uzpildes dēļ  
var būt atšķirīgs daudzums.

Produkts ir piemērots Capatect iekštelpu  
izolācijas sistēmām.
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Atsauces

Atsauces

Kaļķa krāsas

Armsheima (Armsheim), ev. lut. 
baznīca, ārpuse

Bādenbādene-Šteinbaha 
(Baden-Baden-Steinbach), 
katoļu baznīca, ārpuse
Bādenbādene, Lihtentāles 
(Lichtenthal) klosteris, klostera 
baznīca, ārpuse 

Bādkēniga (Bad König), ev. lut. 
baznīca, ārpuse

Birkenverdera (Birkenwerder), 
rātsnams, ārpuse

Dilingene (Dillingen), Zāras doms 
(Saardom), iekšpuse

Eslingene (Esslingen), Vecais 
rātsnams, ārpuse

Grosbīberava (Groß-Bieberau), 
ev. lut. baznīca, ārpuse

Hamma (Hamm), baznīca 
Pauluskirche, iekšpuse

Ķelne, Doms, velve iekšpusē

Langenzelbolda 
(Langenselbold), pils, iekšpuse

Lībeka (Lübeck), Brāmsa institūts 
(Brahms-Institut) 

Manheima (Mannheim), 
St. Bonifatius 

Merciga (Merzig), St. Peter, ārpuse

Neištate pie Valdnābas 
(Neustadt a.d. Waldnaab), Jaunā 
pils, ārpuse

Pfungštate (Pfungstadt), Bīhnera 
villa (Büchner-Villa), ārpuse

Rašava (Raschau) (Ercgebirge), 
ev. lut. baznīca, ārpuse

Ratingene (Ratingen), 
kādreizējais Minorītu klosteris 
(Minuritenkloster), ārpuse

Zalcava pie Ķīles (Salzau bei 
Kiel), pils, ārpuse

Zontheima pie Brencas 
(Sontheim a.d. Brenz), pils, ārpuse

Taunusšteina-Vēena 
(Taunusstein-Wehen), ev. lut. 
baznīca, ārpuse un iekšpuse

Vendlingene-Unterbohingene 
(Wendlingen-Unterbohingen), 
ev. lut. baznīca, ārpuse

Vertheima (Wertheim), baznīca 
Stiftskirche, iekšpuse

Viperfīrta (Wipperfürth), 
St. Nikolaus, iekšpuse

Silikāta krāsas

Altetinga (Altötting), 
Sv. Magdalēnas Svētceļojuma 
baznīca (Wallfahrtskirche 
St. Magdalena)

Bādkrocingene (Bad Krozingen), 
katoļu baznīca

Bādvimpfene (Bad Wimpfen), 
rātsnams

Bagenca pie Kotbusas (Bagenz 
bei Cottbus), pils

Baireita (Bayreuth), Luipolda 
skola

Berlīne (Berlin), Brandenburgas 
vārti (Brandenburger Tor)

Berlīne, Bodes muzejs 
(Bodemuseum), iekšpuse

Berlīne, Vācijas Satiksmes ministrija 
(Bundesverkehrsministerium)

Dahava (Dachau), apgabaltiesa

Etāle (Ettal), klostera alusdarītava

Gerlica (Görlitz), Šēnhofa 
(Schönhof )

Ismaninga	(Ismaning), pils

Koblenca (Koblenz), 
Ērenbreitšteinas cietoksnis 
(Festung Ehrenbreitstein)

Koblenca, rātsnams

Ķelne (Köln), peldbaseins 
Neptunbad

Konstance (Konstanz), 
prokuratūra

Norderneja (Norderney), 
dziedniecības ēka

Nirnberga (Nürnberg), Albrehta 
Dīrera (Albrecht Dürer) dzimtā māja

Ēderana (Oederan) (Ercgebirge 
(Erzgebirge)), rātsnams

Pīsporta pie Mozeles (Piesport 
a.d. Mosel), katoļu baznīca

Potsdama (Potsdam), pils Persius-
Palais

Rota pie Nirnbergas 
(Roth b. Nürnberg), Ratiboras 
(Ratibor) pils

Zalcburga (Salzburg), Jaunā 
rezidence (Neue Residenz) 

Ufenheima (Uffenheim), pils

Vakerbarta pie Meisenes 
(Wackerbarth bei Meißen), pils

Vismāra (Wismar), rātsnams

Emulsijas krāsas

Ālena (Aalen), Paulus baznīca

Arnsberga (Arnsberg), 
Augšāmcelšanās baznīca 
(Auferstehungskirche)

Bābenhauzene (Babenhausen), 
pilsētas baznīca

Berlīne, Dabas vēstures muzejs 
(Naturkundemuseum)

Berlīne, Vācijas Satiksmes ministrija 

Biršteina (Birstein), pils

Darmštate (Darmstadt), 
St. Elisabeth

Darmštate, Jāņa baznīca 
(Johanneskirche)

Freiburga-Haslaha (Freiburg-
Haslach), St. Michael
Gota (Gotha), Frīdenšteina 
(Friedenstein) pils

Hadamāra (Hadamar), 
St. Nepomuk

Halberštate (Halberstadt), Ebreju 
muzejs (Jüdisches Museum)

Herrenberga (Herrenberg), 
baznīca Stiftskirche

Hofa (Hof), Lorenca baznīca 
(Lorenzkirche)

Holcvikede (Holzwickede), ev. lut. 
baznīca

Jūgenheima (Jugenheim), pils

Kaizerslauterna (Kaiserslautern), 
Fruchthalle
Lofenava (Loffenau), ev. lut. 
baznīca 
Lorša (Lorsch), katoļu baznīca

Mihelštate (Michelstadt), pilsētas 
baznīca

Nagolda (Nagold), pilsētas 
baznīca

Oberūrzele (Oberursel), Kristus 
baznīca (Christuskirche)

Ortenberga (Ortenberg), ev. lut. 
baznīca

Kvedlingburga (Quedlinburg), 
Alter Freihof

Raštate (Rastatt), St. Bernhardus

Fillingene (Villingen), Minsters 
(Münster)

Vīsbādene (Wiesbaden), Hesenes 
Valsts kanceleja (Hessische 
Staatskanzlei)

Lineļļas krāsas

Bābenhauzena, pils

Blomberga (Blomberg), rātsnams

Burgkunštate (Burgkunstadt), 
rātsnams

Celle, Goldbeka (Goldbeck) 
mēbeļu nams

Celle, režģu konstrukcijas ēka, 
Schuhstraße 22

Celle, režģu konstrukcijas ēka, 
Hehlentorstraße 16

Frankenberga (Edera) 
(Frankenberg (Eder)), rātsnams

Hamburga-Otmaršene 
(Hamburg-Othmarschen), 
vēsturiskā pilsētas dzelzceļa stacija

Hepenheima (Heppenheim), 
rātsnams

Hepenheima, pils Kurmainzer 
Amtshof

Knēzebeka (Knesebeck), Altes 
Amtshaus

Lambrehta (Lambrecht), Ģilde 
(Zunfthaus)

Miltenberga (Miltenberg), 
viesnīca Schmuckkästchen

Obernburga (Obernburg), 
rātsnams

Ofterdingene (Ofterdingen), 
vecā mācītāja māja (Altes 
Pfarrhaus)

Osterode, ēka Rinne’sches Haus

Neienhērze (Neuenheerse), pils 
Wasserschloss

Reitlingene (Reutlingen), 
Dabas vēstures muzejs 
(Naturkundemuseum)

Reincāberna (Rheinzabern), 
kultūras centrs

Šlīra (Schlier), viesu nams Zur 
Sonne 

Zimmelsdorfa (Simmelsdorf), 
Tūhera pils (Tucherschloss)

Zūla (Suhl), Ieroču muzejs 
(Waffenmuseum)

Zunderna, Altenhellerfelde 
(Sundern, Alten-Hellerfeld), 
vēsturiska viensēta

Trehtinghauzena 
(Trechtinghausen), restorāns 
Schweizerhaus

Vīršema (Wierschem), Elcas 
cietoksnis (Burg Eltz)
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Atsauces

Berlīnes	Nacionālā	galerija,	izsmalcinātas	krāsas	ar	Histolith	Bio-Innensilikat
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Atsauces Atsauces

Darmštates jūgendstila peldbaseins, renovēts ar Histolith Raumquarz

Hesenes Valsts kanceleja Vīsbādenē, apmetuma virsmu reverso krāsu versija
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Atsauces Atsauces

Raštates pils, baroka krāsainība ar Histolith Kalkschlämme un Histolith Fassadenkalk

Vakerbartas pils pie Meisenes, fasāžu aizsardzība un dizains ar Histolith Außenquarz



DAW BALTICA SIA

Mellužu iela 17-2, Rīga, 

Latvija, LV-1067

tālr.: +371 67500072

fakss: +371 67440660

e-pasts: info@daw.lv

informatīvais dienests: +371 80200937 
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