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На шкірі людини живе велика кількість мікроорганізмів. Торкаючись до 
будь-якої поверхні ми залишаємо на ній якусь їх частину. Так патогенні 
мікроорганізми оселяються та починають розмножуватись на всіх поверхнях 
з якими ми контактуємо вдома, в школах, лікарнях, торгових центрах та ін.. Ці 
мікроорганізми можуть стати збудником різних захворювань. Уявіть, скільки 
рук щодня торкаються різних поверхонь в приміщеннях, в яких ми буваємо. 

Дотримуючись простих правил особистої гігієни, ми знижуємо ризик 
захворіти. Але що, якби можна було створити стіни, що будуть здатні на 
більше? 

Уявіть стіни, що будуть запобігати розмноженню патогенних мікроорганізмів, 
і як наслідок їх подальшому розповсюдженню. 



Дізнатися більше 
про технологію

Інноваційна преміальна 100% акрилова емульсійна 
фарба Caparol CapaCare Protect – це новий рівень 
захисту приміщень. Завдяки технології SILVERbac 
фарба запобігає розмноженню патогенних 
мікроорганізмів на пофарбованих поверхнях 
протягом усього часу експлуатації покриття.

В рецептурі продукту використовується природне, 
чисте, біосумісне та нетоксичне активоване срібло. 

Нові технології захисту
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ЗАХИСТ
Пригнічує 

розмноження 
патогенних 

мікроорганізмів на 
поверхнях.

СТІЙКІСТЬ
Технологія 

залишається 
ефективною до 
кінця життєвого 

циклу продукту, в 
якому вона 

використовується.

ЗАПАХ
Технологія знищує 
бактерії, що живуть 
та розмножуються у 
потових виділеннях, 

та усуває 
неприємний запах.

СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК

Тканини з 
використанням 

технології 
доведено 

безпечні та 
нетоксичні.

Технологія захисту за допомогою природного срібла, що застосовується у 
медичній, фармацевтичній, текстильній та інших галузях.

ДОСВІД ІНШИХ ІНДУСТРІЙ ТЕПЕР У ПРОДУКТАХ CAPAROL

* Технологія SILVERbac акредитована та сертифікована Міжнародною анти-мікробною радою (США). 

* 



Caparol CapaCare Protect забезпечує 
довготривалий захист проти таких 
патогенних мікроорганізмів як:
• Золотистий стафілокок
• Синьогнійна паличка
• Ентерокок
• Сальмонела
• Кишкова паличка
• Диплоїдний грибок

Як працює Caparol CapaCare Protect
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Фарба починає діяти при безпосе-
редньому контакті з мікроорганіз-
мами, зупиняючи їх розвиток та 
розмноження на пофарбованій 
поверхні. Іони срібла руйнують 
мембрану патогенних мікроор-
ганізмів, що призводить до їх 
знищення. 

Caparol CapaCare Protect демонструє ефективність >99,9% проти 
коронавірусу людини. Противірусна ефективність протестована за 
стандартом ISO 17025 та підтверджена незалежними лабораторіями в 
США, акредитованими Міжнародною анти-мікробною радою. 

Протимікробна ефективність >99% підтверджена Дослідницько- 
випробувальним токсикологічним центром ДП "Науковий центр 
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".

ПРОТОКОЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ



Системний підхід
для довготривалого захисту

Для забезпечення довготривалого захисту та максимального строку 
експлуатації поверхонь застосовується наступна система продуктів:
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Підходящі основи.1
Вирівнюючий шар Сaparol GlattSchpahtel.2

Вирівнюємо поглинаючу здатність основи продуктом Caparol 
OptiSilan TiefGrund.3

В якості обов’язкового проміжного шару наносимо мікс 
продуктів HaftGrund EG з додаванням до його об’єму 30% 
продукту OptiSilan Tiefgrund. Це забезпечить 
максимальну міцність системи та підготує основу до 
тонкошарового нанесення фінішного покриття.

4

Продукт Caparol CapaCare Protect 
наноситься в 2 максимально тонкі 
шари. Фінішне покриття має вираже-
ну протимікробну дію та стійке до 
регулярного миття. Для інтенсивних 
відтінків може знадобитись додатко-
вий шар.

5



Характеристики Caparol CapaCare Protect:

БЕЗПЕЧНІ КОЛЬОРИ CAPAROL
Комплексна система тонування з інноваційним поєднанням органічних та неорганічних пігментів 
для максимальної стійкості кольорів з можливістю використання для будь-яких лінійок продуктів 
та екологічним стандартом Е.L.F.

Понад 4 мільйона відтінків закладені на програмному рівні у 3000 надточних тонувальних 
установках в усьому світі. Окрім надширокого розмаїття колірних палітр, система дозволяє 
створювати власні кольори і запам'ятовує їх, щоб у будь-який момент відтворити для нової партії 
матеріалу.

Властивості Caparol CapaCare Protect:
• Виражена протимікробна дія завдяки використанню технології SILVERbac

• Мінімальний вміст ЛОС та відсутність запаху

• Без важких металів, формальдегідів та алкіл- фенол-етоксилату

Стійкість до вологого 
стирання

Покривна здатність 

Стійкість до дезінфікуючих 
мийних засобів

Вміст ЛОС

Ступені глянцю

Тонування

Щільність

Клас 1 згідно з DIN EN 13 300, що відповідає "Стійка до стирання" 
згідно з DIN 53 778

Клас 2 згідно з DIN EN 13 300 при витраті від 10 м2 або 100 мл/м2, що 
відповідає Коефіцієнту контрастності 98,6% відповідно до ASTM D 1308

Стійка відповідно до ASTM D 1308

<1 г/л

Матовий та шовковисто-матовий

База 1 та База 3

Прибл. 1,45 г/см3

Властивості та характеристики продукту
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ТІ продукту: Детальніше про ColorExpress: Електронні версії колірників:



Інноваційна високопокривна довговічна, стійка до регулярного очищення та 
дезінфікуючих засобів фарба, з підтвердженою ефективністю >99% проти 
патогенних мікроорганізмів. Фарба створює міцне та ультратонке покриття 
для нанесення на гладкі та фактурні основи стін та стель.

Завдяки технології SILVERbac покриття не втрачає своїх протимікробних 
властивостей впродовж всього часу експлуатації та допоки зберігається 
цілісність покриття.

Caparol CapaCare Protect – це ефективне та технологічне рішення для захисту 
від патогенних мікроорганізмів. Фарба забезпечить не тільки довготривалу 
протимікробну дію протягом всього строку служби поверхні, а ще й стане для 
вас надійним партнером у створені сміливих та яскравих дизайнерських 
рішень. 

З Caparol CapaCare Protect ваші стіни здатні на більше.  

Cтіни, що здатні на більше
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For Trade and
Project Channels

Вас цікавить додаткова інформація про рішення Caparol?
Тоді ви можете звернутись до нас  поштою info@caparol.ua
або через наші  інтернет ресурси:

caparol.ua

instagram.com

pinterest.com

facebook.com

telegram.org

youtube.com


