
CapaSilan ir ideāli piemērots lietošanai gaismas 

pielietās telpās, zālēs un gaiteņos. Šī krāsa parāda 

savas priekšrocības ne tikai uz sienām, bet arī uz 

griestiem, kā arī ir optimāls risinājums akustisko 

griestu paneļiem.

Optimāls risinājums 
gaismas pielietām 
telpām
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Caparol – Jūsu uzticamais partneris
Projektējiet, uzlabojiet, aizsargājiet.  
Caparol inovatīvie produkti un pakalpojumi 
piedāvā īsto risinājumu katram projektam.

KRĀSU STANDARTS KRĀSU STANDARTS

Sistēmas risinājums labākam rezultātam

CapaSol RapidGrund ir caurspīdīga 

dziļumgrunts, ko var ātri uzklāt ar rulli.

• Vienkārša iestrāde ar rulli

• Īsāks iestrādes laiks 

• Iestrādes process bez pilieniem un šļakatām 

• Sienām un griestiem

• Nodrošina vienmērīgu klājumu

• Dziļi iesūcas un nostiprina pamatni



CapaSilan sastāvs tika īpaši izstrādāts 

profesionālai lielu virsmu krāsošanai. 

Šim nolūkam tika pārņemtas un pārnestas 

Caparol silikona sveķu fasādes krāsu pozitīvās 

īpašības. Optimāls īpaši smalku pildvielu un 

augstas kvalitātes piedevu maisījums rada 

smalki strukturētu gan vizuāli, gan akustiski 

maz atstarojošo virsmu.

Virsma, kas krāsota ar
parasto krāsu, atstaro
gaismu vienmērīgi.

Virsma, kas krāsota ar 
CapaSilan, pateicoties krāsas 
sastāvam, atstaro gaismu 
dažādos virzienos.

CapaSilan iekšdarbu krāsa, kas ļauj 

sasniegt perfekti matētu, neatstarojošu 

virsmu un nevainojamu apdari telpā 

pat pie mainīga apgaismojuma.

•  Dziļi matēta, smalka virsma

•  Gluda smalka struktūra bez atspulgiem

•  Uzticams rezultāts telpās ar sarežģītu apgaismojumu

•  Nemainīgs krāsas tonis kalpošanas laikā

•  Ideāli piemērota gaismas pielietām telpām

•  Nesatur šķīdinātājus un plastifi katorus

•  Viegli iestrādājama

Izbaudiet 
izsmalcinātu eleganci

CapaSilan rada mierīgu, 

pašpietiekamu virsmu, 

it īpaši sarežģītos 

apgaismojuma apstākļos. 

Dziļa matēta virsma 

samazina atspulgus un 

izkliedē gaismu.

Pateicoties pagarinātam CapaSilan krāsas atvērtības 

laikam, jūs varat būt pārliecināti par labiem rezultātiem 

līdz pat pēdējam darba solim. Jūs panākat nevainojamu, 

bez svītrām matētu virsmu sienām un griestiem.

CapaSilan pārsteidz arī ar labu segtspēju, spilgtu baltumu 

un lieliskām pieskāriena īpašībām.
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