
Multifunkcionāls universāls materiāls

ARMARENO 700



ArmaReno 700 
Augstvērtīgs multifunkcionāls minerālu sausais 
maisījums, izmantojams ne tikai ēku siltināšanas 
sistēmās, bet arī radošiem apdares risinājumiem 
iekšdarbos un ārdarbos.
Materiāla īpašības 
• universāli pielietojams
• stiprināts ar šķiedrām
• augsta mehāniska izturība
• paaugstināta elastība un adhēzija
• augsta tvaika caurlaidība
• iestrādājams manuāli vai mehanizēti
• optimāls atvērtības laiks
• satur mitrumu atgrūdošās piedevas
• filcējams

SILTINĀŠANAS SISTĒMĀS
• siltumizolācijas lokšņu līmēšana
• siltumizolācijas lokšņu armēšana
• ārējā dekoratīvā āpdare
• siltināšanas sistēmu remonts
• saķeres kārtas izveide uz gludām minerālām virsmām

DEKORATĪVĀS SIENU APDARES 
TEHNIKĀS
Nesiltinātu ārējo un iekšējo sienu virsmu apdarei 
dekoratīvās tehnikās t.sk: betona effekts, kaļķakmens, 
koksnes vai ķieģeļu struktūras imitācija, ķelles 
ķemmējuma tehnika. 

Multifunkcionāls pielietojums

Industriālais arhitektūras stils ar minimālisma 
eleganci un funkcionalitātes dominanti, nenoliedzami 
var tikt uzskatīts par vienu no mūsdienu arhitektūras 
tendencēm. Tam raksturīga gan raupja, gan smalka 
betona optika, mūra vai stilizēta mūra dizains, 
interjerā un ārējā apdarē.

AUTENTICO – KLASISKA, GLUDA BETONA 
DIZAINS
Ja ir apnikušas ierastās siltinātās fasādes ar “biezpienu” 
vai “ķirmīti”, tad ArmaReno piedāvā lielisku iespēju izvedot 
autentisku un izteiksmīgi atturīgu betona virsmu.
Sistēmas materiāli:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Histolith AntikLasur (iekšdarbos Deco Lasur)
• Histolith Silikat-Fixativ (pēc vajadzības)
• Histolith Volltonfarbe (pēc vajadzības)

FILIGRANO – SMALKAS, GRAFISKI 
STRUKTURĒTAS VIRSMAS
Filigrano tehnikas augstākā vērtība ir individuālā un 
neatkārtojama meistara autortehnika. Virsmas smalkā 
struktūra gaismēnas spēlēs, piešķir fasādei dažādību. 
 Viss atkarīgs no skatiena leņķa un apgaismojuma.
Sistēmas materiāli:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Caparol ThermoSan

TRAVENTINO – DABĪGA KAĻĶAKMENS 
VIRSMAS IZSKATS
Dabiskas virsmas rada mājīgumu un izstaro siltumu.  
Šī tehnika dod iespēju izveidot telpā dabiskā kaļakmens 
dizaina virsmu. Izmantojot ArmaReno iespējams izveidot 
dažādu akmens virsmu struktūru un krāsu atbilstoši 
savām vēlmēm.
Sistēmas materiāli:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Histolith AntikLasur (iekšdarbos Capadecor DecoLasur)
• Histolith Silikat-Fixativ (pēc vajadzības)
• Histolith Volltonfarbe (pēc vajadzības)

KOKSNES STRUKTŪRAS VIRSMA
Koksnes struktūras dizains minerālā izpildījumā, iekšējo 
un ārējo virsmu dekoratīvai apdarei. ArmaReno ļauj 
izveidot izteiksmīgu koksnes struktūru. Intriģējošas krāsu 
toņu un koksnes veidu variācijas. 
Sistēmas materiāli:
• Caparol PutzGrund 610
• ArmaReno 700
• Caparol ThermoSan
• Histolith AntikLasur (iekšdarbos Capadecor DecoLasur)

KREATĪVĀS APDARES TEHNIKAS



Capatect ArmaReno 700
Augstvērtīgs multifunkcionāls minerālu sausais maisījums, paredzēts kreatīvajai virsmu 
apdares tehnikai, siltumizolācijas (EPS, minerālā vate) lokšņu līmēšanai, armējuma kārtu 
izveidei un siltumizolācijas sistēmu atjaunošanai. Pēc materiāla pilnīgas nožūšanas virsma 
pārklājama ar krāsas vai lazūras aizsargslāni.

Caparol ThermoSan
NQG tehnoloģijas silikona sveķu un speciālas sintētiskas dispersijas saistvielas krāsa ilgstoši 
tīrām fasādēm. Pateicoties nanokvarca režģa struktūrai netīrumus atgrūdoša un ar ilgstošu 
krāsas toņa noturību, kā arī fasādes aizsardzību pret sēnītēm un pelējumu.

Caparol PutzGrund 610
Ar ūdeni atšķaidāma, saķeri veidojoša, speciāla gruntskrāsa iekšdarbiem un ārdarbiem uz 
minerālām virsmām ar labu nestspēju. Īpaši pielietojama kā saķeri veidojoša
grunts zem mākslīgo sveķu, silikona sveķu, dispersijas – silikāta, minerālā apmetuma un 
krāsaino akmentiņu apmetuma pārklājumiem, kas uzlabo apmetumu uzklāšanu, strukturēšanu.

Capadecor DecoLasur Matt
Matēta lazūras krāsa uz dispersijas bāzes iekšdarbiem. Dekoratīviem lazūras klājumiem 
iekšdarbos. Piemērota klājumam uz gludām pamatnēm, apmetumiem.

Histolith® AntikLasur 
Histolith® AntikLasur ir bezkrāsaina lazūra, dekoratīva matēta pārklājuma veidošanai pēc 
vēsturisku pārklājumu parauga. Īpaši labi piemērots arī struktūru saglabājošiem pārklājumiem 
uz dabiskajām minerālām virsmām. Paštonēšana ar Histolith pilntoņa krāsām SI vai ar tonētiem 
Histolith® Außenquarz līdz maks. 30 % piedevai. Automātiski tonējama ColorExpress sistēmā ar 
neorganiskām krāsu pastām.

Histolith® Silikat-Fixativ
Histolith® Silikat-Fixativ ir bezkrāsains gruntēšanas līdzeklis, kas tiek izmantots kā gruntēšanas 
līdzeklis stipri vai dažādi uzsūcošu pamatņu stiprināšanai un izlīdzināšanai, kā arī Histolith®-
dispersijas silikāta krāsu atšķaidīšanai.

Histolith® Volltonfarben
Pilntoņa krāsas un tonētāji uz sol-silikāta bāzes. Izteiksmīgiem pilntoņa krāsojumiem, zīmējumu 
un uzrakstu izveidei, kā arī Histolith/Sylitol silikāta emulsijas krāsu un apmetumu tonēšanai. 
Šķidrā litija stikla piemaisījums aizkavē kālija karbonāta izsvīdumu veidošanos un padara krāsu 
toņus īpaši spilgtus.

KREATĪVĀS APDARES TEHNIKAS MATERIĀLI


