
www.caparol.be

Verf & Gevelisolatie

Capatect ProAttika®

Strakke gevels zonder dakrand



Verf en gevelisolatie, daar draait bij 
ons alles om. Met raad en daad zijn 
we u van dienst. We adviseren en 
we begeleiden. Altijd op het hoogste 
niveau. U bent niet onze klant, maar 
onze partner. 

Onze producten zijn gekend. Ze zijn 
een maatstaf in onze branche. Goed 
is echter niet goed genoeg. Steeds 
opnieuw ontwikkelen we nieuwe en 
betere toepassingen en bereiken we 
een hoger kwaliteitsniveau.

Isoleren langs de buitenkant. Zo een-
voudig als het lijkt, is het alleszins niet. 
De kunst zit hem in de materialen. 
Als voorloper op het vlak van gevel-
isolatie en dankzij jarenlang intensief 
onderzoek hebben wij technische, 
efficiënte en duurzame systemen 
ontwikkeld en op de markt gebracht.

Voor onze klanten.
Mét onze klanten.
INNOVATIEVE PRODUCTEN, 
BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Woningen met een strakke architectuur in pleisterwerk zijn vandaag 

zeer geliefd. De dakrand kan dan ook een storend element zijn. Het  

Capatect ProAttika® systeem, biedt hier een oplossing.

Bij het Capatect ProAttika®  systeem wordt de gevel afgewerkt tot aan de 

bovenrand van het gevelvlak zonder zichtbaar dakrandprofiel. Dit concept 

garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak.

De perfecte oplossing als het nog strakker en minimalistischer moet zijn.

Voor een strakke afwerking  
zonder dakrand

Ons vak is onze passie. Het zit in onze 
genen. Met onze jarenlange ervaring 
als familiebedrijf zijn we sinds 1970 
ook al actief op de Belgische markt.

Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

Vakmanschap

Vakmanschap  vinden wij héél be-
langrijk. Daarom hebben wij ons  
eigen research- & testinstituut (RMI) 
waar we onderzoek blijven doen naar 
verven, gevelsystemen, isolatie- 
materialen en afwerkingsmateria-
len. We stellen onze kennis graag ter  
beschikking om zo gezamenlijk tot 
een perfect eindresultaat te komen. 



HET PROFIEL

Als basismateriaal wordt glasvezelversterkt polyester 
gebruikt dat door pultrusie gevormd wordt tot 
een maatvast en stijf profiel. Het Capatect Pro 
Attika®-profiel bestaat uit een basisprofiel waar 
een afsluitprofiel overheen geschoven wordt. De 
profielen worden gekoppeld d.m.v. een opschuifbaar 
tussenstuk. Voorgevormde 90° binnen -en buiten-
hoeken, montagekit en montage-fixatiepennen zijn 
accessoires die de installatie vereenvoudigen, een 
perfecte uitlijning en een 100% waterdicht geheel 
garanderen.

Capatect ProAttika® profiel
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De dakwerker plaatst de dakdichting los overhangend met een 
overlap van de totale isolatiedikte -10cm.

Een tweede wapeningslaag (met weefsel) komt  
over de gehele gevel. Nadien volgt de Capatect  
primer en de afwerkingslaag.

De bovenste rij isolatieplaten (100x50xd) wordt onder de 
loshangende dakafwerking geplaatst.
d=dikte Capatect isolatieblokken - 11 cm

Het Capatect ProAttika® profiel 03 wordt in de
uitsparing met Capatect kleefmortel gekleefd.

Het afsluitprofiel wordt gelijktijdig over het Capatect ProAttika® 
profiel 03 geschoven. Het afsluitprofiel overlapt maximaal  
de voeg tussen de 2 profielen.

Capatect isolatieblokken
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De L-vormige Capatect ProAttika® EPS-blok  
wordt op de dakdichting en het voorvlak gekleefd.

Het passtuk en de EPS ProAttika® blok liggen  
3mm terug tov de onderliggende isolatie.

DE PLAATSING
4 Dakdichting en voegafdichting worden  

door dakwerker geplaatst.
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Een eerste wapeningslaag (met weefsel)
komt over de isolatiestrook die 3mm terug ligt.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op https://www.caparol.be/service/detailtekeningen-thermische-gevelisolatie

Bekijk  het 
instructiefilmpje



Afwerkingsmogelijkheden

Het Capatect ProAttika® profiel is combineerbaar met 
de diverse afwerkingsmogelijkheden uit het Capatect 
assortiment van Caparol: van crepi, gladpleister, 
betonlook afwerking tot Meldorfer steenstrips.

Het Capactect ProAttika® profiel kan je toepassen in 
het Capatect System Comfort gevelisolatiesysteem 
van Caparol. De voordelen van het isoleren van een 
woning langs de buitenzijde zijn gekend. De woning 
blijft warmer in de winter en koeler tijdens de zomer. 
Isoleren verhoogt dus aanzienlijk het wooncomfort in 
elk seizoen en tegelijk bespaar je een flink stuk op de 
energiefactuur.

Capatect gevelisolatiesysteem

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



Bestand tegen weer en wind  
zonder afloopstrepen

Muurkappen en dekstenen zijn vaak de oorzaak van lokale vervuiling in 
de vorm van afloopstrepen. Het Capatect ProAttika® concept garandeert 
een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak. Al het 
regenwater op de dakopstand wordt door het afhellend bovenvlak naar 
het dak afgeleid.  In vergelijking met een klassieke dakrand wordt de gevel 
niet extra belast.

Dankzij de moderne en innovatieve Nanokwarts 
technologie van het Caparol Clean Concept in de 
Caparol sierpleisters en gevelverven doorstaat 
de gevel probleemloos de tand des tijds.  
Hierdoor wordt de gevel sneller droog, blijft hij 
langer proper en langer mooi.

Uw gevel thermisch  
optimaal ingepakt 

Met Capatect ProAttika® sluit de dakisolatie van 
het plat dak perfect aan op de isolatie van het 
Capatect-gevelisolatiesysteem. Geen ongeoorloofde 
warmteverliezen dus.

Sneller droog

Langer proper

Langer mooi





Bekijk dit prachtig 
project via:



Capatect ProAttika®

Kijk op www.caparol.be voor technische info.
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