
Izmanto Airfix krāsas no Caparol.



Smidzināšanas ieguvumi

Izstrādāts, lai radītu maksimālu ērtību

Ērta iepirkšanās vienuviet

Airfix darbībā

4

6

8

12

SATURSKĀPĒC JĀTĒRĒ 
VĒRTĪGAIS LAIKS?

Arvien vairāk krāsotāju savos projektos 
izmanto smidzināšanas iekārtas. Tam ir 
pamatoti iemesli: izsmidzināšana ir daudz 
ātrāka un vienkāršāka nekā tradicionālā krāsas 
uzklāšana ar rulli, tā rada lielisku, pilnīgi gludas 
virsmas izskatu. Tomēr daudziem krāsotājiem 
vissvarīgākais ir efektivitātes paaugstināšana, 
kas ļauj viņiem paveikt vairāk darba īsākā laikā, 
tādējādi ievērojami palielinot viņu peļņu.

UZTICAMAIS PARTNERIS  
KVALITATĪVAS DZĪVES TELPAS 
RADĪŠANAI
Vairāk kā 125 gadus Caparol rada virsmas, kas 
padara ēkas skaistākas, veselībai draudzīgākas, 
energoefektīvākas un ilgtspējīgākas. Atklājiet 
mūsu produktu risinājumus un pakalpojumus. 
Atklājiet virsmas spēku.  
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ĀTRĀKA UZKLĀŠANA
 
Krāsas uzklāšana pielietojot 
izsmidzināšanas tehnoloģiju 
ir par 30-40% ātrāka nekā 
uzklāšana ar rulli. Tādējādi 
tiek ievērojami ietaupīts laiks, 
it īpaši, tas ir jūtams, strādājot 
lielos objektos. Tehnoloģija 
ļauj ietaupīt izdevumus uz 
darbaspēku, kā arī paveikt 
vairākus projektus īsā  
laika posmā.

• Maksimāls ātrums un 
efektivitāte

• • Samazinātas dīkstāves, 
samazinātas  
darbaspēka izmaksas

• Palielināta rentabilitāte
• Iekārtu izmaksu ātra 

amortizācija

SMIDZINĀŠANAS 
IEGUVUMI
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vs. Airfix SprayingUzklājot ar rulli
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par 33 stundām 
ātrāk

0,5

0,3

1000 m2 iekštelpu siena, 100 m2 uzklāšanas laukums  

  Virsmas špaktelēšana     Gruntēšana     Krāsas 1. slānis     Darbarīku tīrīšana
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Laba, vienmērīga 
necaurredzamība,  

pat pie intensīviem toņiem un 
strukturētām virsmām.

Vienmērīgāks,  
gludāks virsmas izskats 

bez pārtraukumiem.

VIEGLĀKA UZKLĀŠANA

LABĀKS GALA 
REZULTĀTS 

Smidzināšana rada vienmērīgu un 
gludu klājumu. Krāsa sīku pilienu 
veidā tiek izspiesta zem spiediena, 
lai radītu nevainojamu izskatu. 

•  Vienmērīga krāsas kārta uz 
dažādām virsmām

• Nemainīgi kvalitatīva apdare

     20 kg uz 12,5 l smidzināšanas tvertni:  
spaiņu nēsāšana ir ļoti nogurdinoša, 
īpaši lielākām platībām vai vairākos 
sastatņu līmeņos.

     Lai nokrāsotu 1 kvadrātmetru,  
krāsa ir jāuzsūc rullī 2,5 reizes – 
nepārtraukta locīšanās nogurdina  
un sasprindzina muguru.

     Manuāla krāsas uzklāšana ar 
vienmērīgu nelielu spiedienu  
ir energoietilpīga.

    Nav kaitinošas krāsas ņemšanas 
no spaiņa: pateicoties šļūtenei – pat 
vairākos sastatņu līmeņos.

    Nav kaitinošas krāsas ņemšanas  
no spaiņa: krāsa tiek padota  
tieši no spaiņa un to var  
nepārtraukti izsmidzināt.

    Pielietošana bez piepūles: krāsa tiek 
izsmidzināta uz sienas zem augsta 
spiediena – ierīce veic pusi darba.

    Ļauj krāsot pat vietās, kuras ir grūti 
sasniegt ar rullīti.

Mūsdienās profesionāļu visbiežāk izmantotā 
izsmidzināšanas tehnoloģija ir bezgaisa, turpmāk Airless. 
Faktiski tas ir ātrākais veids, kā sasniegt augstas kvalitātes 
krāsošanas rezultātus, tas sniedz iespēju izsmidzināt plašu 
krāsu klāstu.

Airless tehnoloģija izkliedē krāsu mazos pilienos, 
neizmantojot saspiestu gaisu. Materiāls tiek padots zem 
augsta spiediena caur izsmidzināšanas uzgali, izdalās no tā 
kā cieta plūsma, nodrošinot kvalitatīvu krāsas pārklājumu. 
Uzzini vairāk par izsmidzināšanas tehnoloģijas ieguvumiem.
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Kopš uzņēmuma dibināšanas 1895. gadā, Caparol 
vienmēr ir centies padarīt vieglāku krāsotāja darbu. 
Pastāvīga inovācija, bezkompromisa apņemšanās iegūt 
augstas kvalitātes produktus un cieša sadarbība ar 
amatniekiem ir kalpojusi par iemeslu, kāpēc Caparol 
ir kļuvis par vienu no uzticamākajiem zīmoliem priekš 
profesionāliem krāsotājiem visā Eiropā.

Turpinot šo tradīciju, Caparol ir izstrādājis Airfix uzlabotas 
krāsas, kas paredzētas ne tikai uzklāšanai ar rulli, bet 
arī ātrākai un vienkāršākai izsmidzināšanai. Krāsas, 
kas nodrošina lieliskus rezultātus. Krāsas, kas ļauj 
izsmidzināt, kā varonim. 

SMIDZINĀŠANAI GATAVS
Caparol Airfix produktiem ir ideāla konsistence 
smidzināšanai un tie ir gatavi lietošanai bez vai 
ar minimālu atšķaidīšanu.

ILGĀKA SPRAUSLAS KALPOŠANA 
Labas sprauslas ir dārgas un nekvalitatīvi 
produkti piesārņo tās ātri. Izmantojot divreiz 
filtrētos, īpaši tīros Caparol Airfix produktus, jūs 
varat būt pārliecināti, ka jūsu sprauslas kalpos ilgi. 

VIENMĒRĪGS KLĀJUMS
Lai gan lielākā daļa produktu parasti tiek filtrēti 
vienu reizi, Caparol Airfix produkti tiek filtrēti 
divas reizes. Tas padara krāsas struktūru  
īpaši vienmērīgu.

PIEEJAMS LIELOS TILPUMOS
Caparol Airfix produkti tiek piedāvāti lielākos spaiņos 
nekā parasti-sākot no 15 litriem, kas padara tos 
izdevīgākus un vieglāk lietojamus būvlaukumā.

UZTICAMA KVALITĀTE
Mēs garantējam uzticamu Caparol produktu kvalitāti.

LIELISKA SADERĪBA
Vienkāršāk nevar būt: Caparol Airfix ir gatavs 
lietošanai ar visu veidu smidzināšanas iekārtām..

IZSTRĀDĀTS, LAI RADĪTU 
MAKSIMĀLU ĒRTĪBU

10 L

15 L
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Caparol Interior 
Klasiskais pamatnes apmetums
•  Viegli uzklāt
• Piemērots vēsām un mitrām telpām
• Neplaisā pat uzklājot plānā kārtā

Glättspachtel 
Klasiska dispersijas špaktele
•  Viegli izlīdzināt
• Var būt filcēts vai slīpēts 
• Nepil, ļoti izturīga virsma pēc nožūšanas
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ĒRTA IEPIRKŠANĀS 
VIENUVIET
Caparol mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes 
produktus un pakalpojumus, kas atvieglo 
ikdienas darbu. Vai nebūtu lieliski pie mums 
iegādāties visu nepieciešamo, kas atbilst 
jebkuram izaicinājumam? 

Viss, kas Jums nepieciešams, ir… Airfix! 
Īpaši izstrādātu produktu portfolio – "viss 
smidzināšanai" – ideālas produktu sistēmas, 
dažādiem projektiem. Atklājiet mūsu 
kompakto, precīzi definēto Airfix portfolio un 
pārliecinieties par produkta augsto kvalitāti  
un ērto pielietojumu.

Papildinošs produkts,  
nedrīkst izsmidzināt ar Airless.

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 533 200 bar 5-7 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 533 150-180 bar 5-10 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 629 50 bar 5-7 %

Ratio Spachtel 
Racionālai izsmidzināšanai
•   Precīzi pielāgota Airless uzklāšanai
• Viegli uzklājama un izlīdzināma
• Nepil, ļoti izturīga virsma pēc nožūšanas

CapaSol RapidGrund 
Ātrs un efektīvs gruntējums
•  Tiksotropisks ar samazinātām noplūdēm
• Nepil
• Veselībai draudzīgs: bez konservantiem  
 un plastifikatoriem

GR
UN
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Amphibolin 
Multifunkcionāla krāsa
iekšdarbiem un ārdarbiem
•  Spēcīga saķere ar lielāko daļu virsmu, pat metālu
•  Īpaši izturīga un ilgmūžiga krāsa
•  Lieliska segtspēja: lielākas platības ar mazāku 

materiāla patēriņu

CAPAROL Samtex 3 
Klasiska, veselībai 
draudzīga krāsa
•  Viegli uzklāt ar rulli vai izsmidzinot
• Veselībai draudzīga: bez konservantiem  
 un plastifikatoriem 

CAPAROL Samtex 7 
Klasiska, veselībai draudzīga krāsa
• Viegli uzklāt ar rulli vai izsmidzinot
•  Veselībai draudzīga: bez konservantiem  

un plastifikatoriem
•  Lieliska segtspēja: lielākas platības ar mazāku 

materiāla patēriņu

CapaDIN  
Daudzveidīgiem klājumiem
• Precīzi pielāgota smidzināšanas uzklāšanai
• Laba cenas un kvalitātes saderība 
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Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 533 200 bar 0 %
HEA 515 180 bar 0 %
HEA 413 160 bar 0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 517 200 bar 0 %
HEA 517 180 bar 0 %
HEA 515 180 bar 0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
Standard 513 200 bar 0 %
HEA 515 140 bar 0 %
HEA 411 200 bar 0 %
HEA 413 140 bar 0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi
Sprausla Spiediens Atšķaidāms
HEA 515 140 bar 5 %
Standard 515 160 bar 5 %
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Nosaukums:  Kocherquartier,
Vieta:  Schwäbisch-Hall, Vācija
Izaicinājums:  •   Arhitekts pieprasīja spēcīgus,  

dinamiskus toņus
 •  Zema gaismas intensitāte 

pazemes autostāvvietā
 •  Vairākas sarežģītas virsmas  

ar zemu saķeri
 •  Sienas pakļautas netīrumiem,  

tās bieži jātīra

Risinājums:

Amphibolin tika izvēlēts, jo nodrošina:
•  Augsta toņa noturība
•  Ļoti augsta necaurlaidība (par 20% augstāka 

salīdzinot ar citām krāsām), kas sniedz 
papildus spilgtumu pazemes stāvvietās

•  Spēcīga saķere ar lielāko daļu virsmu, 
ieskaitot metālu

•  Īpaši izturīga pret intensīvu kopšanu

AIRFIX DARBĪBĀ

Nosaukums: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Vieta: Jelgava, Latvija
Izaicinājums:  •  Bija nepieciešams sistēmas risinājums 

iekšdarbiem un ārdarbiem
  •  Izglītības iestāde - nepieciešami 

veselībai draudzīgi materiāli
  •  Projekta realizācija prasīja ātru 

un kvalitatīvu uzklāšanu, laika 
iedobežojuma dēļ

Risinājums:

Pilns sistēmas risinājuma no pamatiem  
līdz nobeiguma slānim:
•  Visus sistēmas materiālus var izmantot 

smidzinot, kā arī uzklājot manuāli, grūti 
aizsniedzamās vietās.

•  Veselībai draudzīgs nobeigums klājums 
CAPAROL Samtex.
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SIA DAW BALTICA
Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169
Tālr. +371 67500072 
info@daw.lv
Informatīvais tehniskais dienests: 80200937

caparol.lv


