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Barvy, laky, ochrana staveb





	 	 atalog	 výrobků,	 který	 máte	 před	 sebou,	
si	klade	za	cíl	poskytnout	Vám	ucelený	přehled	
o	 paletě	 výrobků	 firmy	 Caparol.	 Katalog	 jsme	
sestavili	z	užšího	sortimentu	koncernu	Caparol,	
aniž	 bychom	 se	 snažili	 o	 komplexní	 prezentaci	
všech	produktů.	Jedná	se	o	fasádní	barvy,	barvy	
na	 vnitřní	 stěny,	 omítky,	 zateplovací	 systémy,	
laky,	 lazury,	 systémy	 povrchové	 úpravy	 betonu	
a	tónovací	systém	Color	Express.

Společnost	 Caparol	 Vám	 může	 nabídnout	
vhodné	výrobky	pro	všechny	oblasti,	kde	to	 jen	
potřebujete.

Můžete	si	být	naprosto	jistí,	že	výsledky	pečlivých	
testů	 a	 laboratorního	 vývoje	 využila	 společnost	
Caparol	 k	 realizaci	 skutečně	 prvotřídních	
výrobků.	Její	nejmodernější	výrobní	technologie	
garantují,	že	díky	přísně	kontrolovaným,	vysoce	
kvalitním	 surovinám	 se	 požadovaná	 nejvyšší	
kvalita	 stává	 realizovatelnou	 i	 ve	 velkosériové	
výrobě.

Firma	 Caparol	 nabízí	 kromě	 pomoci	 při	
samotném	výběru	produktů	také	služby	v	oblasti	
odborné	 aplikace	 výrobků,	 servisní	 a	 odborné	
poradenství	 a	 také	 služby	 oblastních	 prodejců,	
kteří	 jsou	 připraveni	 zodpovědět	 otázky,	 které	
vyvstaly.	Neustále	k	dispozici	je	Vám	samozřejmě	
také	samotná	mateřská	firma	se	svými	více	než	
staletými	zkušenostmi.

Dne	1.	1.	2007	se	s	firmou	Caparol	sloučila	firma	
Alsecco.	Počínaje	rokem	2007	se	 tedy	nabídka	
firmy	 rozšiřuje	 na	 značky	 Caparol,	 Capatect,	
Disbon	a	Alsecco.	Sortimen	všech	značek	bude	
dodáván	 ve	 stejné	 šíři	 a	 se	 stejným	 servisem,	
jak	 byli	 zákazníci	 obou	 původně	 samostatných	
firem	zvyklí.

K
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BArVy - vnitřní disperzní

indeko plus
Interiérová omyvatelná a otěruvzdorná nátěrová hmota pro nejnáročnější 
požadavky. 

Vhodná	 k	 natírání	 vysoce	 namáhaných	 interiérových	 ploch	 stěn	 a	 stropů	 nových	
a	 renovovaných	 objektů.	 Dvojnásobně	 kryje,	 proto	 mnohdy	 stačí	 jediný	 nátěr.	
Rychle	 zasychá.	 Obzvláště	 se	 hodí	 k	 provedení	 vysoce	 odolných	 povrchů	 obytných	
a	kancelářských	prostor	a	veřejných	budov	s	obtížnou	odstávkou	provozu.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	podle	ČSN	EN	13	300.	Difúzní,	velice	snadno	zpracovatelná,	
matná,	 s	 dvojnásobným	 krycím	 účinkem.	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická	 a	 bez	 emisí.	
Vyhovující	z	hlediska	hygieny	vzduchu	v	prostoru,	kde	je	aplikována,	bezrozpouštědlová.
	

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,25	-	0,3	l	/m2

2	vrstvy

Balení

12,5	l

indeko plus ce
Interiérová omyvatelná a otěruvzdorná nátěrová hmota pro nejnáročnější 
požadavky.

Vhodná	 k	 natírání	 vysoce	 namáhaných	 interiérových	 ploch	 stěn	 a	 stropů	 nových	
a	 renovovaných	 objektů.	 Dvojnásobně	 kryje,	 proto	 mnohdy	 stačí	 jediný	 nátěr.	
Rychle	 zasychá.	 Obzvláště	 se	 hodí	 k	 provedení	 vysoce	 odolných	 povrchů	 obytných	
a	kancelářských	prostor	a	veřejných	budov	s	obtížnou	odstávkou	provozu.
	
Vlastnosti: Třída	otěru	2.	podle	ČSN	EN	13	300.	Difúzní,	velice	snadno	zpracovatelná,	
matná,	 s	 dvojnásobným	 krycím	 účinkem.	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická	 a	 bez	 emisí.	
Vyhovující	z	hlediska	hygieny	vzduchu	v	prostoru,	kde	je	aplikována,	bezrozpouštědlová.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,3	-	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25;	7	a	2	kg

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,3	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	-	0,3	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,3	l	/m2	/2	vrstvy

Balení

5	l

malerit ce
Interiérová omyvatelná vysoce kryjící barva.

Mimořádně	snadno	zpracovatelná	vnitřní	barva	vysoké	kvality	pro	nové	i	renovační	nátěry	
libovolných	podkladů.	Vhodná	pro	obytné	prostory	pro	alergiky,	neboť	při	zpracování	ani	
při	zasychání	neuvolňuje	žádné	emise.
	
Vlastnosti: Třída	otěru	3.	podle	ČSN	EN	13	300,	matná.	Bez	rozpouštědel,	difúzní,	lehce	
plněná,	 snadno	 se	 zpracovává.	 Velmi	 dobře	 kryje,	 proto	 mnohdy	 postačí	 jediný	 nátěr.	
Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	emisí	a	bez	zápachu.

capaTrend ce
Matná, plně kryjící vnitřní disperzní barva pro cenově výhodné, vysoce kryjící 
vnitřní nátěry. 

Vhodná	 pro	 nové	 nebo	 renovační	 nátěry	 vnitřních	 prostor	 na	 většině	 podkladů.	 Na	
podkladech	s	kontrastní	kresbou	se	mnohdy	jediným	nátěrem	docílí	bezchybný	povrch.
	
Vlastnosti: Třída	 otěru	 3.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Matná,	 dobře	 kryje,	 difúzní,	 dobře	
přilne	k	podkladu,	snadno	se	zpracovává.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	emisí	a	bez	
zápachu.

caparol extra
Interiérová omyvatelná nátěrová hmota.	

Vhodná	 k	 natírání	 standardně	 namáhaných	 interiérových	 ploch	 stěn	 a	 stropů	 nových	
a	 renovovaných	 objektů.	 Obzvláště	 se	 hodí	 k	 provedení	 -	 také	 v	 tmavých	 odstínech	 -	
vysoce	odolných	povrchů	obytných	a	kancelářských	prostor.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	3.	podle	ČSN	EN	13	300.	Úsporná,	matná,	dobré	krycí	vlastnosti,	
difúzní,	 velice	 snadno	 zpracovatelná.	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická	 a	 bez	 zápachu.	
Vyhovující	z	hlediska	hygieny	vzduchu	v	prostoru,	kde	je	aplikována,	bezrozpouštědlová.

caparol Sensitiv
Matná interiérová barva vhodná pro potravinářské prostory a prostory pro 
alergiky.	

Speciální	 interiérová	barva	bez	emisí,	 rozpouštědel	a	konzervačních	prostředků.	Barva	
je	 německými	 zkušebnami	 certifikována	 pro	 použití	 do	 prostor,	 kde	 se	 skladují	 nebo	
zpracovávají	potraviny,	a	pro	nátěry	stěn	místností	pro	alergiky.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 3.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300,	 matná,	 výborně	 kryje,	 bez	 emisí	
a	 rozpouštědel,	 a	 tedy	 vhodná	 pro	 potravinářské	 provozy	 a	 místnosti	 pro	 alergiky.	
Vlastnosti	barvy	jsou	kontrolovány	nezávislými	zkušebnami.
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BArVy - vnitřní disperzní

capaSan
Vnitřní barva s fotokatalytickým účinkem pro vylepšení hygieny vnitřního 
prostředí. 

Fotokatalytický	 účinek	 nátěru	 rozkládá	 organické	 vazby	 a	 snižuje	 množství	 bakterií	 na	
povrchu	nátěru.	Vedle	toho	barva	také	odstraňuje	nežádoucí	pachy,	například	z	tabákového	
kouře,	tuku	na	smažení,	atd.	Snadno	se	zpracovává,	a	spolu	s	výrobkem	ElectroShield	
nabízí	z	hlediska	ochrany	zdraví	tu	nejlepší	možnost	vnitřního	nátěru.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	3.	podle	ČSN	EN	13	300.	Minimální	množství	emisí,	bez	obsahu	
změkčovadel,	 ředitelná	 vodou,	 šetrná	 k	 životnímu	 prostředí,	 výborně	 kryje,	 difúzně	
otevřená,	hodnota	Sd	<	0,1m

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,3	l	/m2/2	vrstvy

Balení

5	l

caparol Objekt
Bílá, matná, dobře kryjící barva pro aplikaci v interiéru

Pro	cenově	výhodné,	úsporné	vnitřní	nátěry	stěn	a	stropů	se	standardní	zátěží.	Dobře	
kryje	a	je	vhodná	k	racionální	práci	na	velkých	objektech.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	4	podle	ČSN	EN	13	300.	Bez	rozpouštědel,	prodyšná	pro	vodní	
páry,	dobře	kryje,	snadno	se	zpracovává.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,3		kg	
2	nátěry

Balení

45;	25;	15	a	7	kg

caparol Lido
Matná disperzní barva s dobrou kryvostí pro aplikaci v interiéru.	

Vhodná	 k	 natírání	 standardně	 namáhaných	 interiérových	 ploch	 stěn	 a	 stropů.	 Díky	
speciální	 kombinaci	 pojiv	 lze	 použít	 i	 na	 staré	 nátěry	 z	 hlinkových	 barev.	 Vhodná	 pro	
nátěry	sádrokartonových	konstrukcí.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 4.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická,	 dobré	
krycí	 vlastnosti,	 přetíratelná.	 Snadno	 zpracovatelná,	 aplikovatelná	 jako	 renovační	 nátěr	
i	v	případě	slabších	podkladů.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,4	-	0,5		kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	a	12,5	kg

caparol rauhfaser
Barva k vytváření strukturovaných povrchů (rauhfaser), s vysokou kryvostí, pro 
interiérové stěny a stropy, s plnivem z dřevěných vláken.

Výborně	 se	 hodí	 jako	 ekonomický,	 úsporný	 nátěr	 zdiva	 z	 prefabrikovaných	 stavebních	
dílů.
	
Vlastnosti:	 Difúzní,	 dobré	 krycí	 schopnosti,	 vhodná	 k	 sjednocení	 struktury	 podkladu,	
s	 jednotnou	 strukturou,	 bez	 povrchového	 pnutí,	 s	 dobrou	 přilnavostí.	 Vodou	 ředitelná,	
ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,3	-	0,4	kg	/m2

1vrstva

Balení

25	kg

BArVy - vnitřní latexové

caparol Latex
Odolná, vysoce kvalitní latexová barva s příjemným hedvábným leskem na 
intenzivně namáhané interiérové povrchy.	

Pro	svou	schopnost	zachování	struktury	a	hedvábný	lesk	se	obzvláště	hodí	pro	natírání	
strukturovaných	podkladů	a	skelné	tapety	Capaver.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	podle	ČSN	EN	13	300,	s	hedvábným	leskem.	Difúzní,	s	dobrou	
kryvostí,	sytá,	zachovává	strukturu,	snadno	se	čistí,	odolává	obvyklým	domácím	čistícím	
prostředkům,	 dezinfekčním	 prostředkům	 a	 čistícím	 prostředkům	 na	 vodní	 bázi.	 Vodou	
ředitelná,	ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg	/m2/2	vrstvy

Balení

22	kg

Seiden Latex ce
Odolná, vysoce kvalitní latexová barva s příjemným hedvábným leskem na 
intenzivně namáhané interiérové povrchy.	

Pro	svou	schopnost	zachování	struktury	a	hedvábný	lesk	se	obzvláště	hodí	pro	natírání	
strukturovaných	podkladů	a	skelné	tapety	Capaver.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	podle	ČSN	EN	13	300,	s	hedvábným	leskem.	Difúzní,	s	dobrou	
kryvostí,	sytá,	zachovává	strukturu,	snadno	se	čistí,	odolává	obvyklým	domácím	čistícím	
prostředkům,	 dezinfekčním	 prostředkům	 a	 čistícím	 prostředkům	 na	 vodní	 bázi.	 Vodou	
ředitelná,	ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,3	l	/m2/2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l
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BArVy - vnitřní disperzní cz

capaBlanc
Matná disperzní barva s dobrou kryvostí pro aplikaci v interiéru. 

Vhodná	k	natírání	standardně	namáhaných	interiérových	ploch	stěn	a	stropů	a	pro	nátěry	
sádrokartonových	 desek.	 Díky	 speciální	 kombinaci	 pojiv	 lze	 použít	 i	 na	 staré	 nátěry	
z	hlinkových	barev.
	
Vlastnosti:	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická,	 dobré	 krycí	 vlastnosti,	 přetíratelná.	 Snadno	
zpracovatelná,	aplikovatelná	jako	renovační	nátěr	i	v	případě	slabších	podkladů.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,4	-	0,5	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

45;15	a	5	kg

Sylitol Bio
Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezrozpouštědlová interiérová barva na bázi 
silikátů.

Vynikající	 nátěr	 pro	 obytné	 prostory,	 kostely,	 veřejné	 budovy	 a	 objekty	 chráněny	
památkovou	 péčí.	 Obzvláště	 vhodná	 na	 minerální	 podklady,	 různé	 omítky,	 betonový	
podklad	a	vápenopísková	zdiva.	Vhodná	pro	použití	na	sanační	omítky	Capatect.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 3.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Bezrozpouštědlová.	 Matná,	 vysoce	
difúzní	 (Sd	<	0,1	 m),	 dobře	 kryje,	 snadno	 a	 jednoduše	 se	 zpracovává.	 Vodou	 ředitelná,	
ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,3	-	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

Sylitol Bio ce
Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezrozpouštědlová interiérová barva na bázi 
silikátů.	

Vynikající	 nátěr	 pro	 obytné	 prostory,	 kostely,	 veřejné	 budovy	 a	 objekty	 chráněny	
památkovou	 péčí.	 Obzvláště	 vhodná	 na	 minerální	 podklady,	 různé	 omítky,	 betonový	
podklad	a	vápenopísková	zdiva.	Vhodná	pro	použití	na	sanační	omítky	Capatect.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 3.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Bezrozpouštědlová.	 Matná,	 vysoce	
difúzní	 (Sd		<	0,1	m),	dobře	kryje,	snadno	a	 jednoduše	se	zpracovává.	Vodou	ředitelná,	
ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	l

calcimur Kalkinnenfarbe
Vnitřní, dobře kryjící vápenná barva připravená k okamžitému použití. 

Vápenná	 barva	 se	 zušlechťujícími	 přísadami	 pro	 vnitřní	 nové	 i	 renovační	 nátěry	 stěn	
a	stropů,	dobře	použitelná	i	ve	sklepních	prostorách.	Díky	svému	složení	příznivě	ovlivňuje	
hygienu	vnitřního	prostředí.	Zvláště	vhodná	na	sanační	omítky	Capatect.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	3.	podle	ČSN	EN	13	300.	Vysoce	prodyšná	pro	vodní	páry,	netvoří	
film,	 bez	 povrchového	 pnutí,	 výborně	 kryje,	 má	 vysoký	 stupeň	 bělosti.	 Má	 přirozené	
protiplísňové	 a	 protibakteriální	 účinky.	 Povrch	 je	 vápenně	 matný.	 Vodou	 ředitelná,	
ekologická,	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,3	-	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

BArVy - vnitřní silikátové

BArVy - vnitřní minerální
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BArVy - vnitřní Ambiente

deco Lazur lesklá
Disperzní lazurovací barva pro použití v interiéru i exteriéru, připravená k okamžitému 
použití.

Vhodná	pro	vnitřní	i	vnější	dekorativní	lazurové	nátěry	hladkých	podkladů	i	strukturovaných	
omítek,	dále	na	beton,	cementové	a	vápenocementové	omítky.	V	 interiéru	vhodná	i	pro	
dekorativní	dřevovláknité	a	skelné	tapety.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	1.	podle	ČSN	EN	13	300.	Lesklá,	odolává	povětrnostním	vlivům,	
vodoodpudivá,	dobře	propouští	vodní	páru,	vysoce	přilnavá,	vodou	ředitelná,	ekologická,	
s	mírným	zápachem.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,08	-	0,1	l	/m2

1	vrstva

Balení

5	l

deco Lazur matná
Disperzní lazurovací barva pro použití v interiéru i exteriéru, připravená k okamžitému 
použití.	

Vhodná	pro	vnitřní	i	vnější	dekorativní	lazurové	nátěry	hladkých	podkladů	i	strukturovaných	
omítek,	dále	na	beton,	cementové	a	vápenocementové	omítky.	V	 interiéru	vhodná	i	pro	
dekorativní	dřevovláknité	a	skelné	tapety.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	podle	ČSN	EN	13	300.	Matná,	odolává	povětrnostním	vlivům,	
vodoodpudivá,	dobře	propouští	vodní	páru,	vysoce	přilnavá,	vodou	ředitelná,	ekologická,	
s	mírným	zápachem.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,08	-	0,1	l	/m2

1	vrstva

Balení

5	l

Arte Lazur
Lazura na akrylátové bázi s bílými vločkami, připravena k okamžitému použití.	

Speciálně	vyvinutá,	vysoce	atraktivní,	hospodárná	lazura	pro	vnitřní	použití	na	hladkých	
nebo	lehce	strukturovaných	podkladech.	Pro	náročnější	vzhled	vnitřních	prostor.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 2.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Bez	 rozpouštědel,	 čistitelná	 vodou	
a	neutrálními	čistícími	prostředky	(po	cca	20	dnech).	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	
zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,11	-	0,15	l	/m2

1	vrstva

Balení

5	l	a	2,5	l

Arte Lazur color
Lazura na akrylátové bázi, připravena k okamžitému použití se třemi standartními 
odstíny vloček.	

Speciálně	vyvinutá,	vysoce	atraktivní,	hospodárná	lazura	pro	vnitřní	použití	na	hladkých	
nebo	lehce	strukturovaných	podkladech.	Pro	náročnější	vzhled	vnitřních	prostor.
	
Vlastnosti:	 Třída	 otěru	 2.	 podle	 ČSN	 EN	 13	 300.	 Bez	 rozpouštědel,	 čistitelná	 vodou	
a	neutrálními	čistícími	prostředky	(po	cca	20	dnech).	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	
zápachu.

Tónování

standartní	odstíny

Spotřeba

cca	0,11	-	0,15	l	/m2

1	vrstva

Balení

2,5	l

Sylitol Antik Lazur
Lazurová barva na silikátové bázi, odpovídá DIN 18 363, připravená k okamžitému 
použití.	

Obzvláště	 vhodná	 jako	 „kosmetický	 přípravek“	 při	 modernizaci,	 barevném	 oživení	
betonových	 podkladů	 a	 zdí	 z	 přírodního	 kamene.	 Osvědčila	 se	 obzvláště	 v	 oblasti	
památkové	péče	pro	dosažení	vápenného	vzhledu,	ale	vhodná	je	též	pro	moderní	fasády	
i	vnitřní	konstrukce.

Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	 4108,	 velmi	
dobře	propouští	vodní	páry	(sd	-	H2O	<	0,05	m)	a	CO2,	vysoce	přilnavá,	odolává	agresivním	
složkám	znečištěného	ovzduší.	Ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ručně

Spotřeba

cca	0,08	-	0,1	l	/m2

1	vrstva

Balení

10	l

perlatec zlatý
Zlatý perlový pigment pro použití v interiéru.	

Vhodný	pro	zhotovení	atraktivních	vrchních	nátěrů	v	rámci	programu	Caparol-Ambiente,	
pro	smísení	s	lesklou	variantou	barvy	Deco-Lazur.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

100	g
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BArVy - vnitřní Ambiente

perlatec stříbrný
Stříbrný perlový pigment pro použití v interiéru.	

Vhodný	pro	zhotovení	atraktivních	vrchních	nátěrů	v	rámci	programu	Caparol-Ambiente,	
pro	smísení	s	lesklou	variantou	barvy	Deco-Lazur.

capaplast
Pastózní tmel s disperzním pojivem pro nanášení značně odolných vnitřních 
nátěrů.	

K	plastickým	nátěrům	s	hedvábným	leskem,	vysoká	tloušťka	a	extrémně	vysoká	odolnost	
proti	standardnímu	znečištění.	Odolný	vůči	nárazům,	dotekům	a	otěru.	Obzvláště	vhodný	
pro	 stěny	 škol,	 mateřských	 škol,	 nemocnic,	 chodeb	 a	 schodišť,	 vhodný	 pro	 speciální	
dekorativní	 techniky	 jako	 např.	 stěrkování	 vzorovaných	 plastik	 a	 pro	 techniku	 jedno-	
i	vícebarevného	stříkání.
	
Vlastnosti:	 Odolný	 vůči	 otěru.	 Vyrovnává	 podklad,	 vysoká	 přilnavost,	 dobře	 propouští	
vodní	 páry,	 není	 citlivý	 na	 znečištění,	 odolný	 vůči	 mechanickému	 poškození,	 snadné	
čištění,	 vůči	 obvyklým	 domácím	 dezinfekčním	 a	 čisticím	 prostředkům	 je	 stálý.	 Vodou	
ředitelný,	ekologický,	s	mírným	zápachem.

Stucco decor di Luce
Nová stěrková hmota pro vysoce lesklé povrchy v interiéru.

Stěrková	 hmota	 na	 disperzní	 bázi	 pro	 vytváření	 vysoce	 lesklých	 povrchů	 v	 interiéru.	
Lze	 ji	 zpracovávat	mnoha	způsoby,	a	ztvárnit	do	mnoha	podob	podle	 fantazie	a	vkusu	
zákazníka.	Povrch	je	vysoce	odolný	proti	poškození	a	znečištění.
	
Vlastnosti:	ředitelná	vodou,	bez	obsahu	rozpouštědel,	polotransparentní,	vysoce	lesklá	
bez	 dodatečných	 vrstev,	 hospodárné	 a	 jisté	 zpracování,	 tónovatelná	 na	 ColorExpress	
zařízení,	dobře	čistitelná,	vysoce	difúzní,	vysoce	sorpční.

Arte Twin Basic
Základní tmel v systému ArteTwin. 

Tmel	na	disperzní	bázi	s	bílými	vločkami	k	dekorativním	úpravám	vnitřních	stěn.	Nanáší	
se	ve	více	barevných	odstínech	v	jednom	kroku.
	
Vlastnosti:	efektní	stěrková	technika,	elegantní	povrchová	úprava,	vodou	ředitelný,	bez	
obsahu	rozpouštědel.

Arte Twin effect gold
Poloprůhledný tmel s perlovými pigmenty k efektivní povrchové úpravě v systému 
Arte Twin. 

Používá	se	jako	celoplošná	nebo	místní	povrchová	úprava	se	zlatým	efektem.
	
Vlastnosti:	ředitelný	vodou,	bez	zápachu,	neobsahuje	rozpouštědla,	připravený	k	použití,	
po	vyzrání	dobře	čistitelný.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

100	g

Tónování

CE

Spotřeba

dle	použití

Balení

22	kg

Tónování

CE

Spotřeba

0,16	-	0,18	ml

Balení

5	a	2,5	l

Tónování

CE

Spotřeba

dle	použití

Balení

5	l

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

2,5	l

Arte Twin effect silber
Poloprůhledný tmel s perlovými pigmenty k efektivní povrchové úpravě v systému 
Arte Twin.	

Používá	se	jako	celoplošná	nebo	místní	povrchová	úprava	se	stříbrným	efektem.
	
Vlastnosti:	ředitelný	vodou,	bez	zápachu,	neobsahuje	rozpouštědla,	připravený	k	použití,	
po	vyzrání	dobře	čistitelný.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

2,5	l
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metallocryl interior
Lesklá disperzní barva s metalickým vzhledem pro vnitřní použití.

Capadecor	 Metallocryl	 interior	 je	 lesklá	 disperzní	 barva	 se	 speciálními	 metalickými	
pigmenty	 pro	 nátěry	 vnitřních	 stěn.	 Obzvláště	 vhodná	 pro	 interiéry	 reprezentačních	
prostor,	 jako	 kancelářské	 budovy,	 banky,	 diskotéky	 a	 podobné	 prostory.	 Používá	 se	
na	 strukturované	 podklady,	 jako	 tapety	 Capaver	 nebo	 Capaquarz,	 tapety	 Rauhfaser,	
strukturované	nebo	nátěrové	omítky.
	
Vlastnosti:	 Ředitelný	 vodou,	 šetrný	 k	 životnímu	 prostředí,	 se	 slabým	 zápachem,	
metalický	efekt.	Třída	otěruvzdornosti	1	podle	DIN	EN	13	300,	prodyšný	pro	vodní	páry	
(Sd	=	0,6m).

Tónování

CE

Spotřeba
Cca	0,1	l	na	jednu	

vrstvu	na	lehce	
strukturovaném	

podkladu.

Balení

5	a	2,5	l

BArVy - vnitřní Ambiente

calcino decor
Stěrková hmota na čistě vápenné bázi na dekorativní vnitřní plochy.	

Vápenná	stěrka	vhodná	k	tónování	a	určená	k	provedení	vnitřních	ploch	s	dekorativním	
štukováním.	Je	připravena	k	okamžitému	použití.	Lze	použít	na	vystěrkované	minerální	
podklady.
	
Vlastnosti:	Odolná	proti	otěru	i	nárazům,	vysoce	prodyšná	pro	vodní	páry,	s	přirozenou	
ochranou	proti	plísním	a	bakteriím,	vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ručně	speciálními	
pastami

Spotřeba

dle	použití

Balení

12	kg

calcino impregnační pasta
Minerální pasta k impregnaci systému Calcino.	

Impregnační	pasta	Calcino	nepozměňuje	vlastnosti	tmelu	Calcino-	Decor	(nemění	barvu,	
nemá	sklon	ke	žloutnutí),	ale	zajištuje	ještě	vyšší	zpevnění	hotové	plochy	a	zabraňuje	tím	
vnikání	nečistot.
	
Vlastnosti:	 bez	 obsahu	 tuku,	 bezbarvá	 a	 bez	 zápachu,	 čistě	 minerální	 ochrana	 proti	
vytváření	skvrn,	vysoce	difuzní	a	sorpční,	bez	obsahu	rozpouštědel.

Tónování

Spotřeba

0,04	kg/m2

Balení

0,75	kg

calcino color
Speciální tónovací pasty na čistě minerální bázi, vyvinuté k tónování v systému 
Calcino-Decor. 

Lze	je	použít	též	k	tónování	vnitřních	i	fasádních	barev	Calcimur.
	
Vlastnosti:	Na	vápenné	bázi,	ideální	k	použití	v	systému	Calcino-Decor,	bez	rozpouštědel	
a	zápachu,	neomezuje	prodyšnost	pro	vodní	páry.

Tónování

22	standartních	
odstínů

Spotřeba

dle	použití

Balení

0,25	kg

capacoll GK
Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla připravené k okamžitému použití.

	Lepidlo	k	lepení	tkanin	a	tapet	Capaver,	Magic	Glass	a	Capaquarz	na	stěny	v	interiérech	
budov.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 počáteční	 přilnavost,	 snadná	 a	 rychlá	 zpracovatelnost,	 dostatečně	
dlouhá	 doba	 zasychání,	 vhodné	 i	 k	 lepení	 ve	 vlhkých	 prostorách.	 Ekologické,	 vodou	
ředitelné,	s	mírným	zápachem.

Tónování

Spotřeba

0,15	-	0,3	kg

Balení

16	kg

capaver Finish polomatný
Latexová barva s pojivy ze syntetické pryskyřice.

Vrchní	nátěr	s	vynikající	kryvostí	pro	tapety	Capaver,	od	středně	intenzivního	po	vysoce	
intenzivní	stupeň	namáhání.	Nátěr	Capaver	Finish	krásně	zdůrazní	strukturu	skleněného	
vlákna.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	dle	ČSN	EN	13	300,	dobře	propouští	vodní	páru,	odolná	vůči	
znečištění,	snadné	čištění,	trvale	odolává	domácím	čisticím	a	dezinfekčním	prostředkům.	
Snadno	zpracovatelná.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ručně,	od	100	l	ve	
výrobě

Spotřeba

0,12	–	0,15	l/m2	podle	
struktury	podkladní	

tapety

Balení

12,5	l
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capaver tapety
Čistá minerální skelná tkanina se speciálními strukturami.	

Základní	 produkt	 trvanlivého,	 vysoce	 odolného	 a	 dekorativního	 povrchového	 systému	
Capaver,	nabízeného	s	různou	povrchovou	strukturou.	Vhodná	k	lepení	na	nosné	podklady	
a	překrytí	vrchními	vrstvami	Capaver	u	povrchů,	kde	se	vedle	estetického	vzhledu	vyžaduje	
i	vynikající	funkční	odolnost.
	
Vlastnosti:	Odolává	vlhkosti,	nebobtná,	dlouhá	životnost,	výborně	zakrývá	menší	trhliny	
a	jako	homogenní	povrch	zvyšuje	odolnost	podkladu.

Tónování

Spotřeba

Balení

25	m

capaquarz
Minerální tapeta s povrchem se strukturou z křemenného písku pro vnitřní použití.	

Díky	 kombinaci	 vzoru	 s	 barevným	 tónem	 lze	 s	 měnícím	 se	 osvětlením	 dosáhnout	
zvláštních	optických	efektů.
	
Vlastnosti: nebobtná	a	nekroutí	se,	tvarově	stálá,	difúzně	otevřená,	s	vysokou	absorbční	
schopností.	Překrývá	drobné	trhliny	v	podkladu.	Podle	druhu	nátěru	třída	otěruvzdornosti	
1	nebo	2	dle	DIN	13	300.	Lze	snadno	renovovat	dalším	nátěrem.	Bude-li	po	více	nátěrech	
struktura	nezřetelná,	lze	snadno	přetmelit	tmelem	Akkord.

Tónování

Spotřeba

Balení

25	m

magic Glass
Sklotextilní tapeta pro přetírání lazurovací barvou, tvoří specifické vzory.	

Tapeta	 s	hladkým,	bíle	 vzorovaným	povrchem	pro	 vnitřní	 použití.	Vhodná	pro	přetírání	
pouze	lazurovacími	barvami.
	
Vlastnosti:	Nebobtná	a	nekroutí	se,	tvarově	stálá,	difúzně	otevřená,	s	vysokou	absorbční	
schopností.	 Překrývá	 drobné	 trhliny	 v	 podkladu.	 Lze	 snadno	 renovovat	 lazurovacím	
nátěrem	ve	stejném	odstínu.

Tónování

Spotřeba

Balení

100	m

capadecor bordury
Samolepicí bordury s různými vzory určené k přetírání barvou.	

Zvláště	vhodné	jako	dekorační	a	ukončovací	doplněk	v	systému	tapet	Capadecor.
	
Vlastnosti:	 Samolepicí,	 lze	 přetírat	 běžnými	 nátěrovými	 hmotami,	 na	 bází	 polyesteru	
a	buničiny,	s		reliéfním	vzorem	z	jemného	křemenného	písku.

Tónování

Spotřeba

Balení

6	x10	m

capaver Finish hedvábný lesk
Latexová barva s pojivy ze syntetické pryskyřice.

Vrchní	nátěr	s	vynikající	kryvostí	pro	tapety	Capaver,	od	středně	intenzivního	po	vysoce	
intenzivní	stupeň	namáhání.	Nátěr	Capaver	Finish	krásně	zdůrazní	strukturu	skleněného	
vlákna.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	dle	ČSN	EN	13	300,	dobře	propouští	vodní	páru,	odolná	vůči	
znečištění,	snadné	čištění,	trvale	odolává	domácím	čisticím	a	dezinfekčním	prostředkům.	
Snadno	zpracovatelná.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ručně,	od	100	l	ve	
výrobě

Spotřeba

0,12	–	0,15	l/m2	podle	
struktury	podkladní	

tapety

Balení

12,5	l
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dupamatt
Matná interiérová barva obsahující speciální rozpouštědlo, mimořádně široké 
možnosti aplikace.	

Barva	špičkové	kvality	pro	rychlou	a	úspornou	renovaci	znečištěných,	kritických	ploch	stěn	
a	stropů.	Izoluje	a	odstraňuje	nikotinová,	olejová,	mastná,	vápenitá	a	klihová	znečištění,	
která	se	při	aplikaci	tradičních	vodou	ředitelných	barev	rozpustí	a	vytváří	skvrny.	Je	vhodná	
k	překrytí	starých	klihových	a	olejových	nátěrů,	k	renovaci	podkladů	s	obsahem	křídy	nebo	
sádry,	jakož	i	k	nátěru	dřeva	a	dřevotřískových	desek.	Rychle	schne	a	místnosti	lze	rychle	
znovu	používat.
	
Vlastnosti:	 Otěruvzdorná,	 má	 vysoké	 krycí	 schopnosti,	 proto	 často	 stačí	 jediný	 nátěr.	
Obsahuje	rozpouštědlo,	difúzní.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,15	l	/m2/1	vrstva

Balení

12,5	l

indeko W
Vysoce hodnotná interiérová omyvatelná barva s fungicidními a antibakteriálně 
účinnými látkami.	

Určena	k	opravě	interiérových	ploch	napadených	plísní,	dále	pro	preventivní	ošetření	ploch	
vystavených	nebezpečí	vzniku	plísní	(pivovary,	mléčná	hospodářství,	jatky,	konzervárny,	
vinné	 sklepy,	 lázně,	 atd.).	 Aplikovatelná	 též	 k	 zajištění	 hygieny	 soukromých	 obytných	
prostor.	 Indeko	-	W	 disponuje	 certifikáty	 a	 protokoly	 o	 zkouškách,	 které	 jsou	 zapotřebí	
v	případě	aplikace	ve	zdravotnických	a	potravinářských	objektech.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	3.	podle	ČSN	EN	13	300,	matná,	difúzní,	dlouhotrvající	fungicidní	
účinek.	Bez	rozpouštědel,	trvale	odolává	účinkům	domácích	čistících	prostředků	i	vodních	
dezinfikekčních	a	čisticích	prostředků.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,15	l	/m2/1	vrstva

Balení

10	a	2,5	l

isodeck
Speciální interiérová barva určená k rychlé a ekonomické renovaci stěn a stropů 
znečištěných nikotinem.	

Izoluje	a	odstraňuje	nikotinová	zbarvení,	která	se	při	aplikaci	tradičních	vodou	ředitelných	
barev	rozpustí	a	vytváří	skvrny.	Při	společné	aplikaci	s	Caparol	Aqua	Sperrgrund	ekologicky	
a	rychle	řeší	i		velmi	vytrvalé	izolační	problémy.
	
Vlastnosti:	Třída	otěru	2.	podle	DIN	13	300,	matná.	Extrémně	vysoké	krycí	schopnosti,	
často	 stačí	 jediný	 nátěr.	 Bez	 rozpouštědel,	 difúzní.	 Vodou	 ředitelná,	 ekologická,	 bez	
nepříjemného	zápachu.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,2	l	/m2/1	vrstva

Balení

15	kg
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BArVy - fasádní disperzní

muresko plus ce
Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem.	

Jako	vysoce	hodnotný	fasádní	nátěr	se	vyznačuje	optimální	ochranou	proti	vlhkosti,	dále	
vysokou	schopností	propouštět	vodní	páry	u	minerálních	omítek	(MC,	MVC),	disperzních	
omítek	a	omítek	na	bázi	umělé	pryskyřice	s	vysokou	prodyšností	pro	vodní	páry.	Na	nosné	
podklady	z	pórobetonu	lze	aplikovat	i	jako	renovační	nátěrovou	hmotu.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	 odolná	
proti	 mechanickému	 poškození	 podle	 DIN	 53778.	 Matná,	 hydrofobní,	 vysoce	 difúzní,	
dobře	propouští	CO2,	výborně	kryje.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

caparol AcrylSil
Fasádní barva s přídavkem vodního skla.	

Jako	vysoce	hodnotný	fasádní	nátěr	se	vyznačuje	optimální	paropropustností	a	ochranou	
proti	vlhkosti.	Vhodná	pro	nátěry	vápenocementových	a	cementových	omítek	a	pevných	
starých	nátěrů	z	disperzních	a	silikátových	barev.	Speciální	kombinace	pojiva	s	vodním	
sklem	zajišťuje	dobrou	ochranu	proti	působení	vlivů	ovzduší.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108.	 Matná,	
hydrofobní,	 vysoce	 difúzní,	 dobře	 propouští	 CO2,	 výborně	 kryje,	 snadno	 se	 aplikuje.	
Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

Amphisil ce
Fasádní barva silikátového charakteru, zesílená siloxanem.	

Pro	kvalitní	nátěry	s	 vysokou	odolností	proti	 vlivům	povětrnosti.	 Jako	vysoce	hodnotný	
fasádní	 nátěr	 se	 vyznačuje	optimální	 ochranou	 proti	 vlhkosti,	 dále	 vysokou	 schopností	
propouštět	vodní	páry	u	cementových	a	vápenocementových	omítek,	disperzních	omítek	
a	omítek	na	bázi	umělé	pryskyřice	s	vysokou	prodyšností	pro	vodní	páry.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	 odolná	
proti	 mechanickému	 poškození	 podle	 DIN	 53778.	 Matná,	 hydrofobní,	 vysoce	 difúzní,	
dobře	 propouští	 CO2,	 výborně	 kryje.	 Odolná	 alkáliím	 a	 čistícím	 prostředkům.Vodou	
ředitelná,	 ekologická	 a	 bez	 zápachu.	 Speciální	 kombinace	 pojiv	 a	 pigmentů	 spojuje	
pozitivní	vlastnosti	disperzních	a	silikátových	barev.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l	/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

muresko plus
Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem.	

Jako	vysoce	hodnotný	fasádní	nátěr	se	vyznačuje	optimální	ochranou	proti	vlhkosti,	dále	
vysokou	schopností	propouštět	vodní	páry	u	minerálních	omítek	(MC,	MVC),	disperzních	
omítek	a	omítek	na	bázi	umělé	pryskyřice	s	vysokou	prodyšností	pro	vodní	páry.	Na	nosné	
podklady	z	pórobetonu	lze	aplikovat	i	jako	renovační	nátěrovou	hmotu.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	 odolná	
proti	 mechanickému	 poškození	 podle	 DIN	 53778.	 Matná,	 hydrofobní,	 vysoce	 difúzní,	
dobře	propouští	CO2,	výborně	kryje.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

muresko nespri
Fasádní barva na bázi čistých akrylátů, určena zvláště pro nanášení technologií 
Nespri Tec.

Vysoce	 kvalitní	 barva	 na	 hladké	 i	 strukturované	 podklady.	 Jedinečná	 pojivová	 báze	
SilaCryl®	zajišťuje	mimořádné	vlastnosti	nátěru,	jako	dobrou	prodyšnost	pro	vodní	páry	
a	výbornou	odolnost	proti	nasákavosti	vody	z	vnějšího	prostředí.	
	
Vlastnosti:	 Vodou	 ředitelná,	 šetrná	 k	 životnímu	 prostředí.	 Odolná	 vlivům	 povětrnosti,	
nízká	 nasákavost	 vody	 z	 vnějšího	 prostředí,	 vysoce	 prodyšná	 pro	 vodní	 páry.	 Odolná	
proti	alkáliím,	nezmýdelňuje,	snadno	se	zpracovává.	Vysoce	odolná	proti	usazování	plísní	
a	řas.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4-0,6	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

Amphibolin ce
Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých 
akrylátů.	

Všestranně	použitelná	fasádní	a	vnitřní	barva	s	mimořádnou	přilnavostí	na	téměř	všech	
podkladech.	Pro	vnější	použití	jako	vlivům	počasí	a	znečištěného	prostředí	odolný	nátěr	
na	hladkých	a	jemně	strukturovaných	podkladech.	Univerzální	barva	pro	vnější	použití	na	
omítky,	beton,	vápenopískové	cihly,	zdivo	z	lícových	cihel,	cementovláknité	desky,	pevné	
staré	nátěry,	pozinkovaný	plech,	tvrdé	PVC	a	masivní	dřevo.
	
Vlastnosti:	Ředitelná	vodou,	ekologická	a	bez	zápachu.	Odolná	vlivům	počasí,	omyvatelná	
a	 otěruvzdorná.	 Propustná	 pro	 vodní	 páry,	 odpuzuje	 srážkovou	 vodu,	 vysoce	 přilnavá,	
lehce	zpracovatelná,

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,24	l/m2

2	vrstvy

Balení

5	a	1,25	l
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metallocryl exterior
Hedvábně matná disperzní barva s metalickým efektem pro vnější použití.

Capadecor	Metallocryl	exterior	je	hedvábně	matná	disperzní	barva	s	metalickým	efektem	
pro	 vnější	 použití.	 Pro	 kvalitní,	 odolné	 nátěry	 strukturovaných	 podkladů	 se	 zvláštním,	
metalickým	efektem.
	
Vlastnosti:	Ředitelný	vodou,	šetrný	k	životnímu	prostředí,	se	slabým	zápachem.	Metalický	
efekt,	 odolný	 vlivům	 povětrnosti,	 obsahuje	 účinné	 složky	 proti	 biologickému	 napadení.	
Vysoká	ochrana	proti	srážkové	vodě,	odpovídá	 třídě	 „Nízká	nasákavost“	podle	DIN	EN	
1062	 (hodnota	 w=0,01	 kg/m2.h0,5.	 Dobré	 difúzní	 schopnosti,	 odpovídá	 třídě	 „Střední	
prodyšnost	pro	vodní	páry“	podle	DIN	EN	1062	(hodnota	Sd=0,5m).

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,1	l	
1	vrstva

Balení

10	a	5	l

caparol AcrylStar
Fasádní disperzní barva.	

Pro	 nátěry	 fasád	 s	 vysokou	 odolností	 proti	 vlivům	 povětrnosti.	 Vyznačuje	 se	 optimální	
ochranou	proti	vlivům	povětrnosti,	vysokou	kryvostí	a	snadnou	zpracovatelností.	Dodává	
se	připravena	k	okamžitému	použití.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	 odolná	
proti	 mechanickému	 poškození	 podle	 DIN	 53778.	 Matná,	 hydrofobní,	 výborně	 kryje.	
Odolná	alkáliím	a	čistícím	prostředkům.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

bílá

Spotřeba

cca	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

BArVy - fasádní disperzní

primalon fasádní plněná barva
Disperzní plněná fasádní barva.	

Primalon	Fasádní	plněná	barva	se	hodí	na	 jemné	plastické	 fasádní	nátěry.	Vhodná	na	
egalizaci	 drsných	 nebo	 nerovnoměrně	 rozetřených	 omítek.	 Není	 vhodná	 na	 renovaci	
kombinovaných	tepelně	izolačních	systému.
	
Vlastnosti:	ředitelná	vodou,	ekologická,	s	minimálním	zápachem,	mírně	plnicí,	minimální	
pnutí,	vyhovuje	třídě	2	„dostatečně	vodoodpudivá“	podle	normy	DIN	EN	1062-3	hodnotou	
w	0,1	-	0,5	kg/(m2	x	h0,5	),	dostatečná	difuzní	schopnost,	vyhovuje	třídě	2	„střední	difuze	
vodních	par“	podle	normy	EN	ISO	7783-2	hodnotou	sd	H2O	od	0,14	do	1,4	mm

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

0,4	-	0,7	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

30	kg

primalon nátěrová omítka
Matná jemnozrnná disperzní nátěrová omítka.	

Pro	 silnovrstvé,	 silně	plněné	nátěry	 fasád.	Vhodné	 jako	plněný	nátěr	na	hrubé	omítky.	
Sjednocující	nátěr	na	nestejné	podklady,	vhodné	pro	mozaikové	stříkané	techniky.
	
Vlastnosti:	Odolná	vlivům	povětrnosti,	vodoodpudivá.	Dobře	kryje,	prodyšná	pro	vodní	
páry,	 bez	 povrchového	 pnutí,	 silně	 plněná,	 odolná	 alkáliím.	 Dobře	 chrání	 proti	 vlivům	
znečištěného	 ovzduší.	 I	 při	 silné	 vrstvě	 zasychá	 bez	 povrchových	 prasklin.	 Vodou	
ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

0,4	-	1,2	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg
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Sylitol Fassadenfarbe
Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti 
škodlivinám v kyselém ovzduší, nekříduje.	

Barvu	lze	výborně	aplikovat	na	minerální	podklady,	vápenopísková	zdiva,	zdiva	z	přírodního	
kamene	bez	výkvětů	a	na	nosné	silikátové	nátěry.	 Je	obzvláště	 vhodná	k	 rekonstrukci	
uměleckých	a	památkových	objektů.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108.	 Má	
dobré	krycí	a	difúzní	vlastnosti	(sd	<	0,05	m),	vysokou	bělost,	snadnou	zpracovatelnost,	je	
ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	-	0,7	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

Sylitol Finish ce
Modifikovaná disperzně – silikátová fasádní barva.	

Pro	 rovnoměrné,	 pravidelné,	 přirozeně	 matné	 nátěry	 minerálních	 podkladů	 a	 starých	
nátěrů.	Výborně	kryje.	Obzvláště	vhodná	ke	sjednocujícím	nátěrům	ploch,	které	zaschly	
v	nestejnoměrném	barevném	odstínu.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vlivům	 počasí,	 odpuzuje	 vodu,	 prodyšná	 pro	 vodní	 páry,	 výborně	
kryje,	snadno	zpracovatelná.	Šetrná	k	životnímu	prostředí,	bez	zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

Sylitol minera
Základní a krycí nátěrová hmota s křemenným pískem na bázi silikátu, podle DIN 
18363.
	
Plněný	fasádní	nátěr	k	sjednocení	povrchů.	Obzvláště	vhodný	pro	překrývání	trhlin	jako	
podkladní	nátěr,	mezinátěr	i	vrchní	nátěr.Výborně	se	hodí	jako	penetrační	nátěr	zlepšující	
přilnavost	pod	krycími	nátěry	na	bázi	silikátů	na	neprodyšných	a	hladkých	nebo	leptaných	
podkladech	a	plochách	po	odstranění	starého	nátěru	před	nátěrem	silikátovou	barvou.
	
Vlastnosti: Odolný	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivý	 podle	 DIN	 4108.	 Matný,	
vysoce	plněný.	Odolný	proti	dešti	ale	difúzní,	propouští	CO2,	výborná	přilnavost	k	podkladu.	
Ekologický	a	bez	zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	450	-	500	g/m2

1	vrstva

Balení

22	kg

Sylitol Antik Lazur
Lazurová barva na silikátové bázi, odpovídá DIN 18 363, připravená k okamžitému 
použití. 

Obzvláště	 vhodná	 jako	 „kosmetický	 přípravek“	 při	 modernizaci,	 barevném	 oživení	
betonových	 podkladů	 a	 zdí	 z	 přírodního	 kamene.	 Osvědčila	 se	 obzvláště	 v	 oblasti	
památkové	péče	pro	dosažení	vápenného	vzhledu,	ale	vhodná	je	též	pro	moderní	fasády	
i	vnitřní	konstrukce.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	 4108,	 velmi	
dobře	propouští	vodní	páry	(sd	-	H2O	<	0,05	m)	a	CO2,	vysoce	přilnavá,	odolává	agresivním	
složkám	znečištěného	ovzduší.	Ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

ručně

Spotřeba

cca	0,08	-	0,1	l/m2

1	vrstva

Balení

10	l

capatect Si Fassadenfinish
Minerální egalizační nátěr k přímému použití na bázi draselného vodního skla. 

Náter	Capatect	SI	Fassadenfinish	se	hodí	 jako	sjednocující	barva	(egalizační	nátěr)	na	
docílení	povrchu	beze	skvrn	u	probarvených	nových	minerálních	strukturních	omítek,	jako	
jsou	omítky	Capatect	SI	a	MK	i	Capatect	MK	Reibputz	Plus
	
Vlastnosti: snadné	 zpracování,	 ředitelný	 vodou,	 vysoká	 propustnost	 pro	 vodní	 páry,	
minimální	pnutí,	odolný	proti	alkáliím,	velmi	dobrá	krycí	schopnost,	ekologický,	minimální	
zápach.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,2	-	0,3	kg/m2

Balení

25	kg

BArVy - fasádní silikátové
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BArVy - fasádní silikonové

carboSol nespri
Fasádní barva na bázi silikonových pryskyřic využívající nanotechnologie, plněná 
uhlíkovými vlákny, určená především pro technologii Nespri Tec.

Díky	 vysoké	 vodoodpudivosti,	 výborné	 prodyšnosti	 pro	 vodní	 páry	 a	 struktuře	 povrchu	
zajišťuje	optimální	ochranu	pro	 fasády	a	dlouhodobě	čistý	povrch.	Rozptýlená	uhlíková	
vlákna	zajišťují	zvýšenou	mechanickou	odolnost	povrchu	a	zabraňují	tvorbě	trhlin.	Barva	
je	určena	zvláště	pro	nanášení	technologií	Nespri	Tec.

Vlastnosti:	Mimořádná	ochrana	proti	vlivům	povětrnosti,	vysoká	vodoodpudivost	–	vytváří	
„perličkový	efekt“.	Odolává	znečištění,	usazování	plísní	a	řas,	a	tvorbě	trhlin	v	povrchové	
vrstvě.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	-	0,7	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

AmphiSilan
Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.	

Vyznačuje	se	dobrou	odolností	proti	srážkové	vodě	a	vysokou	paropropustností,	vhodná	
k	nátěrům	minerálních	fasádních	omítek,	stejně	jako	k	novým	nátěrům	pevných	silikátových	
a	matných	disperzních	barev	a	omítek.	Pro	své	specifické	vlastnosti	se	výborně	hodí	i	pro	
památkově	chráněné	objekty	a	vápenné	omítky.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 vlivům	 počasí,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108.	 Dobrá	
paropropustnost	 (sd	<	0,05	m),	 hydrofobní,	 dobře	 propustná	 pro	 CO2,	 dobře	 kryje,	
výborně	 odolává	 agresivním	 složkám	 znečištěného	 ovzduší,	 bez	 povrchového	 napětí,	
rychleschnoucí,	snadno	se	zpracovává,	ředitelná	vodou	a	se	slabým	zápachem.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

Amphisilan compact
Matná, silně plněná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.	

Plněná	mezivrstva	a	krycí	vrstva	fasádních	nátěrů.	Pro	optimální	sjednocení	minerálních	
omítek	 s	 nerovnoměrnou	 strukturou,	 nebo	 před	 aplikací	 nátěrů	 z	 fasádních	 barev	
AmphiSilan	s	cílem	sjednocení	struktury	dodatečných	omítek	a	oprav.	Plněná	mezivrstva	
a	krycí	vrstva	minerálních	omítek	vápenopískového	a	keramického	zdiva.
	
Vlastnosti:	Matná,	dle	DIN	13	300.	Odolná	vůči	vlivům	počasí,	vodoodpudivá	dle	DIN	
4108.	 Paropropustná,	 hydrofobní,	 dobře	 propouští	 CO2,	 dobře	 kryje,	 výborně	 odolává	
agresivním	 složkám	 znečištěného	 ovzduší,	 bez	 povrchového	 napětí,	 rychleschnoucí,	
snadno	se	aplikuje.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	se	slabým	zápachem.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,5	-	0,8	kg/m2

1	vrstva

Balení

25	kg

AmphiSilan plus ce
Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.	

Vyznačuje	se	dobrou	odolností	proti	srážkové	vodě	a	vysokou	paropropustností,	vhodná	
k	nátěrům	minerálních	fasádních	omítek,	stejně	jako	k	novým	nátěrům	pevných	silikátových	
a	matných	disperzních	barev	a	omítek.	Pro	své	specifické	vlastnosti	se	výborně	hodí	i	pro	
památkově	chráněné	objekty	a	vápenné	omítky.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 vlivům	 počasí,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108.	 Dobrá	
paropropustnost	 (sd	<	0,05	m),	 hydrofobní,	 dobře	 propustná	 pro	 CO2,	 dobře	 kryje,	
výborně	 odolává	 agresivním	 složkám	 znečištěného	 ovzduší,	 bez	 povrchového	 napětí,	
rychleschnoucí,	snadno	se	zpracovává,	ředitelná	vodou	a	se	slabým	zápachem.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení

10	a	2,5	l

carboSol compact
Fasádní barva na bázi silikonových pryskyřic, vužívající nanotechnologie, plněná 
uhlíkovými vlákny.

Vyznačuje	se	mimořádnou	ochranou	proti	vlivům	povětrnosti,	vysokou	vodoodpudivostí,	
minimálním	 sklonem	 ke	 znečištění	 a	 vysokou	 ochranou	 proti	 usazování	 plísní	 a	 řas.	
Rozptýlená	 uhlíková	 vlákna	 zvyšují	 mechanickou	 odolnost	 povrchu	 a	 zabraňují	 tvorbě	
trhlin.
	
Vlastnosti:	 Mimořádná	 ochrana	 proti	 povětrnosti,	 vysoká	 vodoodpudivost	 (vytváří	
„perličkový	efekt“).	Odolává	zašpinění,	usazování	plísní	a	řas,	a	tvorbě	trhlin	v	povrchové	
vrstvě.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,5	-	0,8	kg/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

ThermoSan ce
Speciální renovační barva na bázi silikonové pryskyřice pro použití na kontaktních 
tepelně izolačních systémech.	

Vyznačuje	 se	 vysokou	 ochranou	 proti	 vlivům	 povětrnosti,	 vysokou	 paropropustností	
a	výbornou	ochranou	proti	biologickému	znečištění	(plísně,	řasy,	houby).	Proto	je	vhodná	
na	veškeré	zateplovací	systémy	–	s	disperzní,	silikonovou,	vápenocementovou,	silikátovou	
či	lehčenou	omítkou.	Vhodná	i	na	běžné	fasády.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	 odolná	
proti	dešti,	vysoce	paropropustná.	Má	fungicidní	vlastnosti,	 je	odolná	alkáliím	a	čistícím	
prostředkům.	 Snadno	 se	 zpracovává,	 překrývá	 drobné	 trhliny,	 je	 mikroporézní.Vodou	
ředitelná,	ekologická	a	bez	zápachu.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,3	l/m2

2	vrstvy

Balení

10	l



18

BArVy - fasádní minerální

calcimur Kalkaussenfarbe
Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravená k okamžitému použití.	

Pro	nátěry	minerálních	omítek,	speciálně	pro	historické	a	památkově	chráněné	objekty.	
Zvláště	 vhodná	 pro	 renovační	 nátěry	 starých,	 dobře	 držících	 vápenných	 a	 silikátových	
nátěrů,	jakož	i	vápenných	omítek.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vícekrát	 přetíratelná,	 přirozeně	 matná,	
vysoce	 bílá,	 dobře	 kryje.	 Vysoce	 propustná	 pro	 vodní	 páry,	 bez	 povrchového	 napětí,	
zabraňuje	vzniku	plísní.	

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg

BArVy - fasádní - speciální

disboxan 450
Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád.	

Snižuje	nasákavost	podkladních	vrstev	a	působí	 jako	přirozená	ochrana	proti	zašpinění	
fasády.	Vhodná	ke	zvýšení	odolnosti	proti	rozmrazovacím	solím	pod	další	nátěry.	Dodává	
se	jako	koncentrát,	před	použitím	se	ředí	čistou	vodou	1:9.
	
Vlastnosti:	 Netvoří	 film,	 odolná	 proti	 alkáliím	 a	 UV	 záření,	 rychle	 schne,	 omezuje	
nasákavost	podkladu,	zvyšuje	odolnost	proti	rozmrazovacím	solím,	minimalizuje	usazování	
plísní	a	řas,	vysoce	difúzní.

Tónování

Spotřeba

cca	0,02	-	0,04	l	/m2

Balení

5	a	1	l

capelast phase 1
Pigmentovaná plasticko elastická nátěrová hmota na pomocné a podkladní nátěry 
a na uložení tkaniny, v systému CapElast.	

Obohacená	vláknitým	materiálem.	Pro	trvale	pružné	základní	nátěry,	jakož	i	pro	uložení	
výztužné	tkaniny	v	systému	pro	sanaci	popraskaných	fasád	CapElast.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

12,5	l

capelast phase 2
Hedvábně matný plasticko elastický krycí nátěr pro finální úpravu v rámci systému 
CapElast.	

Používá	se	jako	finální	vrstva	v	systému	pro	renovaci	popraskaných	omítek.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vysoce	 proužná,	 čímž	 sanuje	 trhliny	
v	omítce.	Ředitelná	vodou.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

dle	použití

Balení

12,5	l

capelast phase 2 ce
Hedvábně matný plasticko elastický krycí nátěr pro finální úpravu v rámci systému 
CapElast. 

Používá	se	jako	finální	vrstva	v	systému	pro	renovaci	popraskaných	omítek.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vysoce	 proužná,	 čímž	 sanuje	 trhliny	
v	omítce.	Ředitelná	vodou.	

Tónování

CE

Spotřeba

dle	použití

Balení

10	l

duparol
Rozpouštědlová, matná speciální barva na fasády, beton a cementovláknité desky.	

Vhodná	 na	 problémové	 podklady.	 Pro	 trvanlivé,	 vlivům	 povětrnosti	 odolné	 nátěry,	
především	 na	 beton,	 osinkocement	 a	 omítky,	 odolná	 alkáliím.	 Vytváří	 matný	 povrch	
s	vysokou	odolností	proti	CO2	a	dlouhou	trvanlivostí.
	
Vlastnosti:	 Odolná	 vůči	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá	 podle	 DIN	 4108,	
otěruvzdorná	podle	testu	DIN	53	778.	Výborně	kryje,	prodyšná	pro	vodní	páry,	nežloutne,	
bez	povrchového	pnutí,	 odolná	 vlivům	znečištěného	prostředí.	Není	 citlivá	na	mráz	při	
skladování	a	zpracování.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,4	kg	/m2

2	vrstvy

Balení

25	kg
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BArVy - tónovací pasty

Alpinacolor tónovací barvy
Nejúspěšnější tónovací systém Evropy pro barevné fasády a interiérové nátěry.	

Vodou	 ředitelná	 disperzní	 fasádní	 a	 interiérová	 tónovací	 barva	 s	 pojivy	 ze	 syntetické	
pryskyřice	a	plastů,	vhodná	i	k	tónování	omítek.	Výborně	aplikovatelná	i	samostatně	jako	
barva	pro	vytváření	intenzivně	barevných	nátěrů,	dekorací	a	nápisů.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 podle	 VOB,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	
4108,	odolná	vůči	otěru,	odpovídá	DIN	53778.	Hedvábně	matná,	stálobarevná,	intenzivně	
tónovací,	 dobře	 propouští	 vodní	 páry.	 Poskytuje	 ochranu	 vůči	 agresivním	 složkám	
znečištěného	ovzduší.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

26	standartních	
odstínů

Spotřeba

cca	0,15	l/m2

Balení

0,75	l

calcino color
Speciální tónovací pasty na čistě minerální bázi, vyvinuté k tónování v systému 
Calcino-Decor.	

Lze	je	použít	též	k	tónování	vnitřních	i	fasádních	barev	Calcimur.
	
Vlastnosti:	Na	vápenné	bázi,	ideální	k	použití	v	systému	Calcino-Decor,	bez	rozpouštědel	
a	zápachu,	neomezuje	prodyšnost	pro	vodní	páry.

Tónování

22	standartních	
odstínů

Spotřeba

dle	použití

Balení

0,25	kg

BArVy - tmely fasádní

Sylitol Fassadenspachtel
Univerzální fasádní stěrka s pojivy na bázi draselného vodního skla s organickými 
přísadami, pro aplikaci v exteriéru i interiéru.	

Při	 renovaci	 fasád	 slouží	 k	 vyrovnání	 větších	 nerovností	 a	 trhlin.	 K	 jemnému	 uhlazení	
betonových	a	omítaných	povrchů.	Obzvláště	vhodná	u	povrchů,	kde	se	jako	vrchní	nátěr	
budou	aplikovat	produkty	Sylitol	nebo	AmphiSilan.
	
Vlastnosti:	Snadno	zpracovatelná,	vysychá	rovnoměrně,	vynikající	propustnost	vodních	
par,	výborně	vyplňuje	a	nesmršťuje	se.	Maximální	tloušťka	25	mm.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

10	l

Histolith fasádní renovační tmel
Prášková minerální stěrková malta s přídavkem syntetické pryskyřice. 

K	 celoplošnému	 vyrovnávání	 hrubých	 a	 nerovných	 podkladů.	 Vhodná	 k	 opravě	
poškozených	omítek	a	betonových	podkladů.	Při	vložení	výztužné	sklotextilní	tkaniny	se	
výborně	hodí	k	renovaci	fasád	s	trhlinami	(smršťovací	trhliny,	lehké	trhliny,	trhliny,	trhliny
způsobené	vyschnutím).	Vhodná	též	na	betonové	a	pórobetonové	podklady.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům,	 nesmršťuje	 se,	 nevzdouvá	 se.	 Vysoká	
přilnavost	k	podkladu,	za	vlhkého	stavu	možné	uhlazování	plstěným	hladítkem,	hodnota	
sd	při	tloušťce	vrstvy	5	mm	<	0,18	m,	pevnost	v	tlaku	2,5	-	3,5	N	/mm2.

Tónování

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

Histolith
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 BArVy - tmely vnitřní

caparol Akkord tmel jemný
Jemná interiérová stěrka s pojivy ze syntetické pryskyřice, připravená k okamžitému 
použití.	

Univerzální	opravný	materiál	pro	korekci	drobných	poškození,	trhlin,	rýh	a	jiných	povrchových	
nerovností.	Vhodná	k	uhlazení	betonu,	pórobetonu	a	hrubých	nebo	poškozených	omítek.	
Povrchy	uhlazené	stěrkou	Caparol-Akkord	tmel	jemný	lze	po	vyschnutí	bez	jakékoliv	další	
přípravy	přetírat	vodou	ředitelnými	výrobky	Caparol.
	
Vlastnosti:	Pevná	a	nepraská,	dobře	propouští	vodní	páru,	po	vyschnutí	lze	brousit,	ve	
vlhkém	stavu	možnost	uhlazování	plstěným	hladítkem,	nesmršťuje	se,	vysoká	přilnavost	
k	podkladu.	Ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

bílá

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

caparol Akkord tmel střední
Interiérová stěrka s pojivy ze syntetické pryskyřice, připravená k okamžitému 
použití.	

Opravný	 materiál	 pro	 tmelení	 větších	 nerovností,	 trhlin,	 rýh	 a	 jiných	 povrchových	
nerovností.	K	celoplošnému	 tmelení	betonu	a	hrubých	nebo	poškozených	omítek,	a	ke	
sjednocení	struktury	povrchu	stěny.

Vlastnosti:	Pevná	a	nepraská,	dobře	propouští	vodní	páru,	ve	vlhkém	stavu	je	možné	ji	
upravit	plstěným	hladítkem,	za	sucha	brousit.	Nesmršťuje	se,	výborně	přilne	k	podkladu,	
ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

bílá

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

caparol Akkord tmel pro stříkání
Interiérová stěrka s pojivy ze syntetické pryskyřice, připravená pro stříkání. 

Opravný	 materiál	 pro	 tmelení	 poškození,	 trhlin,	 rýh	 a	 jiných	 povrchových	 nerovností.	
K	celoplošnému	 tmelení	betonu	a	hrubých	nebo	poškozených	omítek,	a	ke	sjednocení	
struktury	povrchu	stěny.
	
Vlastnosti:	Pevná	a	nepraská,	dobře	propouští	vodní	páru,	ve	vlhkém	stavu	je	možné	ji	
upravit	plstěným	hladítkem,	za	sucha	brousit.	Nesmršťuje	se,	výborně	přilne	k	podkladu,	
ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

bílá

Spotřeba

dle	použítí

Balení

25	kg
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capatect Kd reibputz
Matná disperzní omítka se strukturou zrno na zrno s pojivy ze syntetické pryskyřice, 
k okamžitému použití pro aplikaci v exteriéru.	

Obzvláště	 vhodná	 pro	 provedení	 jednotné	 struktury	 velkých	 souvislých	 ploch	 a	 fasád,	
protože	disponuje	vyrovnanou	zrnitostí	a	je	snadno	zpracovatelná.
	
Vlastnosti:	Omyvatelná,	neobsahuje	rozpouštědla,	dobře	propouští	vodní	páru,	přilnavá,	
snadno	zpracovatelná,	robustní,	odolává	nárazům.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	s	mírným	
zápachem,	odpovídá	DIN	4102.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	15:	2,4	-	2,6	kg
Zrnitost	20:	2,9	-	3,1	kg
Zrnitost	30:	3,4	-	3,6	kg

Balení

25	kg

capatect Kd rillenputz
Matná disperzní omítka s rýhovanou strukturou s pojivy ze syntetické pryskyřice, 
k okamžitému použití pro aplikaci v exteriéru.	

Obzvláště	 vhodná	 pro	 provedení	 jednotné	 struktury	 velkých	 souvislých	 ploch	 a	 fasád,	
protože	disponuje	vyrovnanou	zrnitostí	a	je	snadno	zpracovatelná.
	
Vlastnosti: Omyvatelná,	neobsahuje	rozpouštědla,	dobře	propouští	vodní	páru,	přilnavá,	
snadno	zpracovatelná,	robustní,	odolává	nárazům.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	s	mírným	
zápachem,	odpovídá	DIN	4102.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	20:	2,5	-	2,7	kg
Zrnitost	30:	3,0	-	3,2	kg

Balení

25	kg

capatect Faschenputz K 10
Jemná omítka s pojivy ze syntetické pryskyřice pro okenní ostění, nadpraží 
a ozdobné prvky na fasádě, zrno 1mm.	

Vhodná	pro	menší	plochy	jako	okenní	ostění	a	nadpraží,	šambrány	a	další	zdobné	prvky	
na	fasádě.	Pro	vyšší	odolnost	obsahuje	přídavek	silikonových	olejů.
	
Vlastnosti:	Odolává	povětrnostním	vlivům,	omyvatelná,	neobsahuje	rozpouštědla.	Dobře	
propouští	vodní	páry,	přilnavá,	snadno	zpracovatelná,	robustní,	odolává	mechanickému	
poškození.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba

1,8	-	2	kg

Balení

25	kg

capaStone
Tenkovrstvá omítka v 7 barevných odstínech s pojivy ze syntetické pryskyřice, 
obsahuje přírodní mletý kámen.	

Vhodná	pro	provedení	vnějších	i	vnitřních,	vysoce	namáhaných,	robustních	dekorativních	
ploch,	např.	schodišť,	předsíní,	chodeb	a	různých	sálů,	resp.	soklů	a	sloupů.	U	plotů	lze	
aplikovat	nad	vodorovnou	izolací.
	
Vlastnosti:	Odolná	vůči	otěru,	s	hedvábným	leskem.	Dobře	propouští	vodní	páry,	odolává	
alkáliím,	robustní,	odolná	vůči	nárazům	a	škrábnutím.	Vodou	ředitelná,	ekologická	a	bez	
zápachu.	Odpovídá	DIN	4102.

Tónování

Standartní	odstíny

Spotřeba

cca	5	kg

Balení

25	kg

caparol rollputz
Matná jemnozrnná omítka s pojivy ze syntetické pryskyřice pro vnější i vnitřní 
použití.	

Podle	požadavků	lze	vytvořit	různou	strukturu.	Obzvláště	vhodná	pro	provedení	vnitřních,	
vysoce	namáhaných	dekorativních	ploch	schodišť,	pohostinství,	hotelů,	atd.
		
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	 4108.	
Omyvatelná,	chrání	proti	agresivním	plynům,	dobře	propouští	vodní	páry,	vysoká	kryvost	
a	plnivost,	schnutí	bez	vzniku	trhlin.	Snadno	a	racionálně	zpracovatelná,	vodou	ředitelná,	
ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

ve	výrobě	od	100	kg

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

OmíTKy - fasádní disperzní

Omítka	KD	Reibputz	20 Omítka	KD	Rillenputz	20	točenáOmítka	KD	Reibputz15
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OmíTKy - fasádní disperzní

Basaltgrau Dolomitbraun

Islandgrün Klinkerrot

Mramorbraun Schiefergrau

Steingrau
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capatect Si reibputz
Vysoce kvalitní silikátová omítka se strukturou zrno na zrno k okamžitému použití 
v exteriéru.	

Obzvláště	 vhodná	 pro	 provedení	 jednotné	 struktury	 velkých	 souvislých	 ploch	 a	 fasád,	
protože	disponuje	vyrovnanou	zrnitostí	a	je	snadno	zpracovatelná.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 podle	 VOB,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	
4108,	 neobsahuje	 rozpouštědla.	 Dobře	 propouští	 vodní	 páru,	 snadno	 zpracovatelná	
a	strukturovatelná.	Ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	15:	2,4	-	2,6	kg
Zrnitost	20:	2,9	-	3,1	kg
Zrnitost	30:	3,4	-	3,6	kg

Balení

25	kg

capatect Si rillenputz
Vysoce kvalitní silikátová omítka s rýhovanou strukturou k okamžitému použití 
v exteriéru.	

Obzvláště	 vhodná	 pro	 provedení	 jednotné	 struktury	 velkých	 souvislých	 ploch	 a	 fasád,	
protože	disponuje	vyrovnanou	zrnitostí	a	je	snadno	zpracovatelná.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 podle	 VOB,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	
4108,	 neobsahuje	 rozpouštědla.	 Dobře	 propouští	 vodní	 páru,	 snadno	 zpracovatelná	
a	strukturovatelná.	Ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	20:	2,3	-	2,5	kg
Zrnitost	30:	2,8	-	3,0	kg

Balení

25	kg

OmíTKy - fasádní silikátové

Omítka	SI	Rillenputz	20	rovná Omítka	SI	Rillenputz	20	točená

Omítka	SI	Reibputz	20 Omítka	SI	Reibputz15
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capatect SH reibputz
Vysoce kvalitní silikonová omítka se strukturou zrno na zrno pro provedení 
dekorativních minerálních omítek.	

Vhodná	pro	vnější	použití	na	veškeré	nenatřené	omítky	a	betony	a	nekřídující	minerální	
a	disperzní	podklady.
	
Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 podle	 VOB,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	
4108,	 neobsahuje	 rozpouštědla.	 Dobře	 propouští	 vodní	 páru,	 snadno	 zpracovatelná	
a	strukturovatelná.	Ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	15	2,4	-	2,6	kg
Zrnitost	20	2,9	-	3,1	kg
Zrnitost	30	3,4	-	3,6	kg

Balení

25	kg

capatect SH rillenputz
Vysoce kvalitní silikonová omítka s rýhovanou strukturou pro provedení 
dekorativních minerálních omítek.	

Vhodná	pro	vnější	použití	na	veškeré	nenatřené	omítky	a	betony	a	nekřídující	minerální	
a	disperzní	podklady.
	
Vlastnosti: Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 podle	 VOB,	 vodoodpudivá,	 odpovídá	 DIN	
4108,	 neobsahuje	 rozpouštědla.	 Dobře	 propouští	 vodní	 páru,	 snadno	 zpracovatelná	
a	strukturovatelná.	Ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

CE,	ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	20:	2,6	-	2,8	kg
Zrnitost	30:	3,0	-	3,2	kg

Balení

25	kg

OmíTKy - fasádní silikonové

Omítka	SH	Rillenputz	20	rovná Omítka	SH	Rillenputz	20	točená

Omítka	SH	Reibputz	20 Omítka	SH	Reibputz15

capatect carbopor reibputz
Silikonová omítka vyztužená uhlíkovými vlákny. Dekorativní omítka se strukturou 
„zrno na zrno“ podobnou škrábané omítce, určená pro povrchové úpravy fasád.  

Vhodná	 jako	krycí	vrstva	na	kontaktní	 tepelně	 izolační	systémy	Capatect	a	na	sanační	
omítkové	systémy.
	
Vlastnosti:	 Strukturované	 omítky	 Capatect	 CarboPor	 jsou	 plněné	 uhlíkovými	 vlákny,	
mají	 vysokou	 difuzní	 schopnost	 a	 jsou	 vodoodpudivé	 (výrazný	 „perličkový“	 efekt).	
Díky	 fotokatalytickému	 účinku	 se	 strukturované	 omítky	 Capatect	 CarboPor	 vyznačují	
aktivním	samočisticím	efektem	a	zvýšenou	ochranou	omítky	proti	primárnímu	napadení	
mikroorganismy	(řasami	a	houbami).

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	10:	cca		2,0	kg/m
Zrnitost	15:	cca	2,4		kg/m
Zrnitost	20:	cca	3,0	kg/m
Zrnitost	30:	cca	4,0	kg/m

Balení

25	kg
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capatect mK-reibputz
Minerální šlechtěná omítka na vápenocementové bázi ve struktuře zrno na zrno.

Vhodná	 především	 k	 minerálním	 zateplovacím	 systémům	 Capatect,	 jako	 finální	 vrstva
	v	systému	sanačních	omítek	Capatect,	na	beton,	minerální	omítky,	sádrokartonové	desky	
nebo	sádrové	omítky.
	
Vlastnosti:	Odolná	proti	vlivům	povětrnosti,	vodoodpudivá,	výborně	propouští	vodní	páry,	
úsporná	díky	nízkým	spotřebám,	snadno	zpracovatelná,	bez	povrchového	pnutí,	odolává	
mechanickému	zatížení,	ekologická.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	10:	2,0	-	2,5	kg
Zrnitost	15:	2,4	-	2,7	kg
Zrnitost	20:	2,5	-	3,5	kg
Zrnitost	30:	3,5	-	4,5	kg

Balení

25	kg

capatect reibputz plus
Minerální šlechtěná omítka na vápenocementové bázi ve struktuře zrno na zrno. 

Vhodná	především	 jako	 finální	vrstva	v	systému	sanačních	omítek	Capatect,	na	beton,	
minerální	 omítky,	 sádrokartonové	 desky	 nebo	 sádrové	 omítky.	 Není	 určena	 pro	 vnější	
tepelně	izolační	systémy.
	
Vlastnosti:	Odolná	proti	vlivům	povětrnosti,	vodoodpudivá,	výborně	propouští	vodní	páry,	
úsporná	díky	nízkým	spotřebám,	snadno	zpracovatelná,	bez	povrchového	pnutí,	odolává	
mechanickému	zatížení,	ekologická.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba
Zrnitost	10	1,8	-	2,3	kg
Zrnitost	20	2,7	-	3,2	kg
Zrnitost	30	3,7	-	4,2	kg

Balení

25	kg

capatect Uni
Minerální omítkovina určená na hladké nebo strukturované povrchy.

Vhodná	i	jako	povrchová	úprava	tepelně	izolačních	systémů	Capatect.	Jemná	minerální	
omítka	k	vytváření	hladkých	nebo	strukturovaných	povrchů	na	tepelně	izolačních	systémech	
Capatect,	ale	i	jádrových	omítkách	a	dalších	podkladech	ve	vnějším	i	vnitřním	prostředí.	
Po	nátěru	vhodnou	fasádní	barvou	poskytuje	dobrou	ochranu	proti	vlivům	povětrnosti.
	
Vlastnosti:	 Na	 vápenocementové	 bázi,	 s	 přísadami	 vápence,	 vylehčovacích	 přísad	
a	 jemných	 vláken.	 Dobře	 se	 zpracovává,	 odolává	 mechanickému	 zatížení,	 výborně	
propouští	vodní	páry.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

OmíTKy - fasádní minerální

Capatect	UNI
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capatect Saniersystem 030 podhoz
Suchá maltovina s vápenocementovým pojivem pod sanační omítky. 

Hotová	minerální	maltovina	jako	podhoz	pro	sytém	sanačních	omítek	Capatect	k	vytvoření	
adhezívní	vrstvy	pro	aplikaci	dalších	vrstev	systému.
	
Vlastnosti:	odolává	mrazu	i	solím,	propouští	vodní	páru,	vodoodpudivá,	odpovídá	DIN	18	
550,	dobře	přilne	k	podkladu..

Tónování

Spotřeba

3	-	4	kg	

Balení

30	kg

capatect Saniersystem 031 jádro porézní
Základní, vysoce porézní minerální omítka pro systémy sanačních omítek 
Capatect.	

Hotová	 základní	 minerální	 omítka	 pro	 usazení	 vykrystalizovaných	 solí	 a	 zároveň	
k	vyrovnání	nerovností	podkladu,	pro	sytém	sanačních	omítek	Capatect.	Aplikace	možná	
pouze	nad	úrovní	terénu.
	
Vlastnosti:	 vysoce	 porézní,	 odolává	 mrazu	 i	 solím,	 propouští	 vodní	 páru,	 umožňuje	
odpařování	vlhkosti	a	usazování	solí	ve	spodních	vrstvách	omítky.

Tónování

Spotřeba

10	-	12	kg	/1	cm

Balení

25	kg

capatect Saniersystem 032 omítka sanační
Suchá maltovina s cementovým pojivem a lehkými přísadami, odpovídá DIN 18557, 
součást systému sanačních omítek Capatect.
	
Vhodná	pro	vytvoření	suchých	povrchů	v	 interiéru	 i	exteriéru	 i	 v	případě	vlhkého	zdiva	
s	obsahy	solí.	Aplikace	pouze	nad	úrovní	terénu.
	
Vlastnosti:	Sanační	omítka	Capatect	Saniersystem	032	plně	odpovídá	předpisu	č.	2-2-
91	německého	Vědeckotechnického	grémia	pro	 stavební	památky	a	 sanaci	 stavebních	
děl	(WTA).	Popsané	kvalitativní	parametry	materiálu	zaručuje	externí	kontrola	kvality.	Je	
vysoce	prodyšná	pro	vodní	páry,	hydrofobní.	Umožňuje	rychlé	vysychání	povrchu	stěny.

Tónování

Spotřeba

cca	17	kg	/1,5	cm

Balení

25	kg

capatect Saniersystem 033 omítka hlazená
Hotová minerální suchá omítka. 

Hladká	omítka	tvořící	součást	systému	sanačních	omítek	Capatect,	pro	vytvoření	hladkých,	
rovných	povrchů	v	interiéru	i	exteriéru	-	např.	u	soklů	-	s	aplikací	nad	úrovní	terénu.
	
Vlastnosti:	odolává	mrazu	 i	solím,	propouští	vodní	páru,	vodoodpudivá,	odpovídá	DIN	
18	550

Tónování

Spotřeba

2	-	6	kg

Balení

25	kg

capatect izolační omítka
Suchá maltovina s cementovým pojivem a hydrofobizačními přísadami pro vertikální 
izolaci stěn v systému sanačních omítek Capatect.
	
Hotová	 minerální	 izolační	 omítka	 jako	 součást	 sytému	 sanačních	 omítek	 Capatect,	
Používá	se	k	vytvoření	izolační	nenasákavé	vrstvy,	jako	např.	na	zdivo	u	styku	s	terénem,	
pod	úrovní	terénu	nebo	k	vytvoření	horizontálních	izolačních	vrstev.
	
Vlastnosti:	Silně	hydrofobní,	nepropouští	vlhkost	a	zamezuje	jejímu	vzlínání.

Tónování

Spotřeba

cca	20	kg	/1,5	cm

Balení

30	kg

capatect rapid sanační omítka
Jednovrstvá sanační omítka pro rychlou a snadnou sanaci vlhkého zdiva.

Hotová,	 hydrofobní,	 minerální	 sanační	 omítková	 směs	 na	 vlhké	 zdivo	 nebo	 na	 zdivo	
s	obsahem	soli	za	účelem	dosažení	suchého	povrchu	bez	výkvětů	ve	vnitřních	i	vnějších	
prostorech.	Přesouvá	odpařovací	zónu	z	povrchu	omítky	do	spodních	vrstev,	kde	se	také	
ukládají	krystaly	solí.	Tím	je	zajištěn	suchý	a	čistý	povrch	omítky.
	
Vlastnosti:	Vápenocementová	báze	s	minimem	organických	přísad,	vysoce	prodyšná	pro	
vodní	páry,	hydrofobní,	odolná	proti	 vlivům	povětrnosti,	mrazu	a	posypovým	solím.	Má	
vysoký	obsah	velkých	pórů	a	minimální	kapilární	nasákavost.

Tónování

Spotřeba

cca	18	kg	/2	cm

Balení

20	kg

OmíTKy - sanační
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ALS Stříkaná stěrková omítka FS
Stříkaná stěrková omítka pro tenkovrstvé nanášení na rovné minerální podklady - 
zejména hladké povrchy jako beton , pórobeton, vápenopískové zdivo apod.

Tónování

bílá

Spotřeba
a)	jednovrstvě	1,4	kg	/m2

b)	dvouvrstvě	2,0	kg	/m2

c)	strukturovaný	povrch	
				0,6kg	/m2

Balení

25	kg

ALS Stříkaná stěrková omítka FA
Stříkaná stěrková omítka pro tenkovrstvé nanášení na rovné minerální podklady - 
zejména hladké povrchy jako beton, pórobeton, vápenopískové zdivo apod.	

Tento	typ	omítky	má	delší	zpracovatelnost.

Tónování

bílá

Spotřeba
a)	jednovrstvě	1,3	kg/m2

b)	dvouvrstvě	1,9	kg/m2

c)	strukturovaný	povrch	
				0,6	kg/m2

Balení

25	kg

ALS Stříkaná stěrková omítka FX
Stříkaná stěrková omítka se speciální příměsí pro nanášení také na nerovné 
podklady.

Tónování

bílá

Spotřeba
a)	jednovrstvě	1,6	kg/m2

b)	dvouvrstvě	2,8	kg/m2

c)	strukturovaný	povrch	
				0,7	kg/m2

Balení

25	kg

ALS Stříkaná stěrková omítka FW
Stříkaná stěrková omítka se speciální příměsí s vyšší odolností proti vlhkosti.

Tónování

bílá

Spotřeba
a)	jednovrstvě	1,4	kg/m2

b)	dvouvrstvě	2,0	kg/m2

c)	strukturovaný	povrch	
				0,6	kg/m2

Balení

25	kg

OmíTKy - vnitřní disperzní
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Systém pro hospodárné stavebníky
cApATecT BASic-Line Výhodné zateplení

Klasická varianta BASIC-LINE je 
tepelně izolační kompozitní systém 
s bílým polystyrénem jako izolačním 
materiálem. Po desetiletí osvědče-
ná varianta splňuje v ekonomickém 
a technickém ohledu veškeré poža-
davky izolací venkovních stěn.

1. ukončení soklu
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Soklová lišta capatect polystyrénové fasádní izolační desky 
capatect

capatect dämmkleber 181 práškové 
lepidlo 
Hmoždinkový program capatect

capatect 186m lepicí tmel

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky capatect Kd - disperzní omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem bezpečného 
a přesného ukončení systému

• vhodné fasádní polystyrénové izolační desky 
s těmito vlastnostmi:

 třída reakce na oheň: E 
 tepelná vodivost: 0,04 W/mK
 koeficient propustnosti vodních par µ: 20-50
 formát: 50 x 100 cm

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek zateplovacích systémů 
Capatect, spotřeba ca. 4,0 kg/m2 (závisí 
na vlastnostech podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2 

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 

   1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• matné pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi umělých pryskyřic, připravené 
k okamžitému použití, tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech

 zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm
 zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect 186m lepicí tmel:
 práškové lepidlo používané k lepení 

izolačních desek a k uložení výztužné 
tkaniny.

• capatect 190A lepicí tmel:
 práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny.

• capatect 190A lepicí tmel:
 práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• capatect SH - silikonová omítka struktu-
rovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi 
silikonové pryskyřice, vysoce propustné 
pro vodní páry, odpuzující nečistoty a díky 
technologii silikonové pryskyřice tónovatel-
né i v sytých barevných odstínech

• capatect Si – silikátová omítka strukturo-
vaná nebo zrno na zrno:

 minerální pastovité omítky s pojivy na 
bázi draselného vodního skla, extrémně 
propustné pro vodní páry, s minimálním 
sklonem ke znečistění

2. izolační materiál 3. lepidlo a mechanické upevnění
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Soklová lišta capatect polystyrénové fasádní izolační desky 
capatect

capatect dämmkleber 181 práškové 
lepidlo 
Hmoždinkový program capatect

capatect 186m lepicí tmel

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky capatect Kd - disperzní omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem bezpečného 
a přesného ukončení systému

• vhodné fasádní polystyrénové izolační desky 
s těmito vlastnostmi:

 třída reakce na oheň: E 
 tepelná vodivost: 0,04 W/mK
 koeficient propustnosti vodních par µ: 20-50
 formát: 50 x 100 cm

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek zateplovacích systémů 
Capatect, spotřeba ca. 4,0 kg/m2 (závisí 
na vlastnostech podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2 

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 

   1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• matné pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi umělých pryskyřic, připravené 
k okamžitému použití, tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech

 zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm
 zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect 186m lepicí tmel:
 práškové lepidlo používané k lepení 

izolačních desek a k uložení výztužné 
tkaniny.

• capatect 190A lepicí tmel:
 práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny.

• capatect 190A lepicí tmel:
 práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• capatect SH - silikonová omítka struktu-
rovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi 
silikonové pryskyřice, vysoce propustné 
pro vodní páry, odpuzující nečistoty a díky 
technologii silikonové pryskyřice tónovatel-
né i v sytých barevných odstínech

• capatect Si – silikátová omítka strukturo-
vaná nebo zrno na zrno:

 minerální pastovité omítky s pojivy na 
bázi draselného vodního skla, extrémně 
propustné pro vodní páry, s minimálním 
sklonem ke znečistění

4. armovací vrstva 5. základní nátěr 6. omítka
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Capatect BASIC-LINE lze na přání přizpůsobit 

Vašim osobním přáním, co se týče lepidla, 

armovacího tmelu a šlechtěné omítky

(vizte jednotlivé varianty).
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Systém pro náročné stavebníky
cApATecT TOp-Line perfektní zateplení

Špičkový polystyrénový izolační systém 
TOP-LINE, využívá HiTech komponent. 
Dosahuje optimální izolační účinnosti 
pomocí nově vyvinutých izolačních de-
sek Capatect Dalmatin. Extrémně odol-
ný systém s elastickou armovací vrst-
vou. Vrchní omítka na bázi silikonové 
pryskyřice je vysoce prodyšná a výbor-
ně odpuzuje nečistoty.

1. ukončení soklu 2. izolační materiál 3. lepidlo a mechanické upevnění
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Soklová lišta capatect Fasádní izolační desky capatect 
dalmatin

capatect 190A lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect carbon Spachtel
capatect výztužová tkanina
diagonální armování capatect

capatect penetrace pod omítky carbopor - omítka zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení 
systému.

• nově vyvinuté fasádní izolační desky 
Capatect Dalmatin s těmito vlastnostmi:

 vyšší účinnost, zlepšení akustické izolace, 
snadno kontrolovatelné zpracování

 třída reakce na oheň: E 
   tepelná vodivost: 0,035 W/m K
 koef. propustnosti vodních par µ: 20 - 50
 formát: 50 x 100 cm

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek 
z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• pastovitý tmel s obsahem uhlíkových vláken 
pro armovací vrstvy s mimořádnou odolností. 
Vrstva o tloušťce 3 mm odolá s dostatečnou 
rezervou rázovému zatížení přes 15 J, tedy 
pětinásobně překračuje požadavek pro třídu A 
dle směrnic Cechu pro zateplování budov.

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako armovací 
výztuž lepicí a tmelové hmoty, spotřeba: 

   1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• přířezy skelné tkaniny na diagonální armování 
u veškerých otvorů budovy

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• strukturovaná omítka s pojivy na bázi 
silikonové pryskyřice plněná uhlíkovými 
vlákny pro fasády s mimořádnou 
odolností proti poškození nebo 
znečištění. Algicidní přípravky v omítce 
poskytnou maximální ochranu proti 
biologickému napadení.

  Zrnitost: 1 – 3 mm
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• capatect 190A lepicí tmel
   Práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• capatect 690 armovací tmel:
 pastovitá tmelová hmota bez obsahu 

cementu na vytvoření vysoce elastické 
armovací vrstvy o tloušťce 2 - 3 mm, 
spotřeba: cca 5,0 kg/m2

• capatect SH - silikonová omítka struktu-
rovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy na 
bázi silikonové pryskyřice, vysoce pro-
pustné pro vodní páry, odpuzující nečisto-
ty a díky technologii silikonové pryskyřice 
tónovatelné i v sytých barevných odstí-
nech



4. armovací vrstva 5. základní nátěr 6. omítka
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Capatect TOP-LINE lze na přání přizpůsobit  

Vašim osobním přáním, co se týče lepidla,  

armovacího tmelu a šlechtěné omítky (vizte 

jednotlivé varianty).
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Soklová lišta capatect Fasádní izolační desky capatect 
dalmatin

capatect 190A lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect carbon Spachtel
capatect výztužová tkanina
diagonální armování capatect

capatect penetrace pod omítky carbopor - omítka zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení 
systému.

• nově vyvinuté fasádní izolační desky 
Capatect Dalmatin s těmito vlastnostmi:

 vyšší účinnost, zlepšení akustické izolace, 
snadno kontrolovatelné zpracování

 třída reakce na oheň: E 
   tepelná vodivost: 0,035 W/m K
 koef. propustnosti vodních par µ: 20 - 50
 formát: 50 x 100 cm

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek 
z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• pastovitý tmel s obsahem uhlíkových vláken 
pro armovací vrstvy s mimořádnou odolností. 
Vrstva o tloušťce 3 mm odolá s dostatečnou 
rezervou rázovému zatížení přes 15 J, tedy 
pětinásobně překračuje požadavek pro třídu A 
dle směrnic Cechu pro zateplování budov.

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako armovací 
výztuž lepicí a tmelové hmoty, spotřeba: 

   1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• přířezy skelné tkaniny na diagonální armování 
u veškerých otvorů budovy

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• strukturovaná omítka s pojivy na bázi 
silikonové pryskyřice plněná uhlíkovými 
vlákny pro fasády s mimořádnou 
odolností proti poškození nebo 
znečištění. Algicidní přípravky v omítce 
poskytnou maximální ochranu proti 
biologickému napadení.

  Zrnitost: 1 – 3 mm
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• capatect 190A lepicí tmel
   Práškové lepidlo k lepení izolačních desek 

z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny 
pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, 
spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• capatect 690 armovací tmel:
 pastovitá tmelová hmota bez obsahu 

cementu na vytvoření vysoce elastické 
armovací vrstvy o tloušťce 2 - 3 mm, 
spotřeba: cca 5,0 kg/m2

• capatect SH - silikonová omítka struktu-
rovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy na 
bázi silikonové pryskyřice, vysoce pro-
pustné pro vodní páry, odpuzující nečisto-
ty a díky technologii silikonové pryskyřice 
tónovatelné i v sytých barevných odstí-
nech



Systém pro uvážlivé stavebníky
cApATecT minerA-Line Čistě minerální zateplení

Nanejvýš kvalitní izolační systém 
MINERA - LINE je extrémně difúzní, 
robustní, nehořlavý a má dlouhou 
životnost z důvodu použití výhradně 
minerálních složek - izolačního ma-
teriálu z minerálních vláken, minerál-
ních tmelů a šlechtěných omítek. 

1. ukončení soklu
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Soklová lišta capatect izolační desky z minerálních vláken 
capatect

capatect 133 lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect 133 lepicí tmel
capatect výztužová tkanina
diagonální armování capatect

capatect penetrace pod omítky capatect Si - silikátová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení 
systému.

• fasádní izolační desky z minerálních vláken 
s těmito vlastnostmi:

 extrémně difuzní, nesnadno hořlavé, 
robustní a s dlouhou životností,

 třída reakce na oheň: A1
 tepelná vodivost: 0,045 W/mK
 koeficient propustnosti vodních par
  µ: 1,4 - 1,72

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba 
ca. 6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech 
podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů 
tkaniny

• přířezy skelné tkaniny na diagonální 
armování u veškerých otvorů budovy

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• minerální pastovité omítky s pojivy na 
bázi draselného vodního skla, extrémně 
propustné pro vodní páry, s minimálním 
sklonem ke znečistění.

 Zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm               
Zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect 615 válečkové lepidlo
 flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení 

izolačních desek v tepelně izolačních 
systémech Capatect

• capatect SH – silikonová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi silikonové pryskyřice, vysoce 
propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové 
pryskyřice tónovatelné i v sytých 
barevných odstínech

• capatect mK reibputz:
 minerální šlechtěná omítka na 

vápenocementové bázi ve struktuře zrno 
na zrno.

2. izolační materiál 3. lepidlo a mechanické upevnění

ETA
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Soklová lišta capatect izolační desky z minerálních vláken 
capatect

capatect 133 lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect 133 lepicí tmel
capatect výztužová tkanina
diagonální armování capatect

capatect penetrace pod omítky capatect Si - silikátová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení 
systému.

• fasádní izolační desky z minerálních vláken 
s těmito vlastnostmi:

 extrémně difuzní, nesnadno hořlavé, 
robustní a s dlouhou životností,

 třída reakce na oheň: A1
 tepelná vodivost: 0,045 W/mK
 koeficient propustnosti vodních par
  µ: 1,4 - 1,72

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba 
ca. 6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech 
podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů 
tkaniny

• přířezy skelné tkaniny na diagonální 
armování u veškerých otvorů budovy

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky.

• minerální pastovité omítky s pojivy na 
bázi draselného vodního skla, extrémně 
propustné pro vodní páry, s minimálním 
sklonem ke znečistění.

 Zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm               
Zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect 615 válečkové lepidlo
 flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení 

izolačních desek v tepelně izolačních 
systémech Capatect

• capatect SH – silikonová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno:

 pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi silikonové pryskyřice, vysoce 
propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové 
pryskyřice tónovatelné i v sytých 
barevných odstínech

• capatect mK reibputz:
 minerální šlechtěná omítka na 

vápenocementové bázi ve struktuře zrno 
na zrno.

4. armovací vrstva 5. základní nátěr 6. omítka
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Capatect MINERA-LINE lze na přání přizpůso-

bit Vašim osobním přáním, co se týče lepidla, 

armovacího tmelu a šlechtěné omítky (vizte 

jednotlivé varianty).
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Systém pro uvědomělé stavebníky
cApATecT ecO-Line přírodní zateplení

ECO-LINE je izolační systém s výhrad-
ně biologickými a minerálními složka-
mi. Izolační materiál ze stoprocentně 
obnovitelného zdroje průmyslového 
konopí, minerální tmely a minerální 
šlechtěné omítky zaručují izolaci vněj-
ších stěn maximálně šetřící životní 
prostředí.

1. ukončení soklu
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Soklová lišta capatect izolační desky z průmyslového
konopí capatect

capatect 133

Hmoždinkový program capatect

capatect 133

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky capatect SH - silikonová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení systému

• fasádní izolační desky z trvale obnovitelné 
přírodní suroviny s těmito vlastnostmi:

 difuzní, těžce hořlavé, robustní,
 tepelná vodivost: 0,039 W/m2K
 koeficient propustnosti vodních par µ: 1
 formát: 57,5 x 115 cm

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba 
ca. 6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech 
podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba ca. 
6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech podkladu)

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů 
tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky

• pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi silikonové pryskyřice, vysoce 
propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové 
pryskyřice tónovatelné i v sytých 
barevných odstínech. Algicidní přípravky 
v omítce Vám poskytnou maximální 
ochranu proti zelenavému zabarvení 
fasády vlivem napadení řasami. Toto 
je zvláště důležité u stinných a vlhkých 
stran budovy.

 Zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm               
 Zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect korkové desky
 Fasádní izolační desky z přírodní 

obnovitelné suroviny
 Difúzní, těžce hořlavé, robustní.
 tepelná vodivost: 0,04 W/m2K
 koeficient propustnosti vodních par µ: 10
 formát: 50 x 100 cm

• capatect Si – silikátová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno:

 minerální pastovité omítky s pojivy 
na bázi draselného vodního skla, 
extrémně propustné pro vodní páry, 
s minimálním sklonem ke znečistění

 
• capatect mK reibputz:
 minerální šlechtěná omítka na 

vápenocementové bázi ve struktuře 
zrno na zrno

2. izolační materiál 3. lepidlo a mechanické upevnění
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Soklová lišta capatect izolační desky z průmyslového
konopí capatect

capatect 133

Hmoždinkový program capatect

capatect 133

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky capatect SH - silikonová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno

• soklová lišta z hliníku za účelem 
bezpečného a přesného ukončení systému

• fasádní izolační desky z trvale obnovitelné 
přírodní suroviny s těmito vlastnostmi:

 difuzní, těžce hořlavé, robustní,
 tepelná vodivost: 0,039 W/m2K
 koeficient propustnosti vodních par µ: 1
 formát: 57,5 x 115 cm

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba 
ca. 6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech 
podkladu)

• jako doplněk lepení izolačních desek se 
použije mechanické kotvení hmoždinkami. 
Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění 
a typu budovy.

• práškové lepidlo používané k lepení 
izolačních desek z minerálních vláken 
a k uložení výztužné tkaniny na izolační 
desky z minerálních vláken spotřeba ca. 
6,0 kg/m2 (závisí na vlastnostech podkladu)

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná 
vůči alkáliím a vůči deformacím jako 
armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, 
spotřeba: 1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů 
tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující 
přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení 
tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect. Tónování je sladěno do barevného 
odstínu finální omítky

• pastovité strukturní omítky s pojivy 
na bázi silikonové pryskyřice, vysoce 
propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové 
pryskyřice tónovatelné i v sytých 
barevných odstínech. Algicidní přípravky 
v omítce Vám poskytnou maximální 
ochranu proti zelenavému zabarvení 
fasády vlivem napadení řasami. Toto 
je zvláště důležité u stinných a vlhkých 
stran budovy.

 Zrnitost: 2,0 mm; 3,0 mm               
 Zrnitost: 1,5 mm (pouze zrno na zrno)
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• capatect korkové desky
 Fasádní izolační desky z přírodní 

obnovitelné suroviny
 Difúzní, těžce hořlavé, robustní.
 tepelná vodivost: 0,04 W/m2K
 koeficient propustnosti vodních par µ: 10
 formát: 50 x 100 cm

• capatect Si – silikátová omítka 
strukturovaná nebo zrno na zrno:

 minerální pastovité omítky s pojivy 
na bázi draselného vodního skla, 
extrémně propustné pro vodní páry, 
s minimálním sklonem ke znečistění

 
• capatect mK reibputz:
 minerální šlechtěná omítka na 

vápenocementové bázi ve struktuře 
zrno na zrno

4. armovací vrstva 5. základní nátěr 6. omítka

4

4

3

2

3

1

4

6

Capatect ECO-LINE lze na přání přizpůsobit 

Vašim osobním přáním, co se týče izolačních 

desek, armovacího tmelu a šlechtěné omítky 

(vizte jednotlivé varianty).

5
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dokonalá tepelná izolace v oblasti podezdívek (soklů)
cApATecT ŘeŠení pOdezdíVeK zvláštní řešení

Oblast podezdívek se zásadně odlišuje 
od ostatní fasádní plochy. Zde dochází 
k vyššímu mechanickému namáhání a 
namáhání podmíněnému vlhkostí. Z to-
hoto důvodu nabízí značka Capatect 
pro tuto oblast speciální řešení a vý-
robky.

1. izolační materiál 2. lepidlo a mechanické upevnění
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A Soklové izolační desky capatect capatect 190A lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect 190A lepicí tmel

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky

capastone A

• izolační desky z polystyrenu odolné zvýšenému mechanickému 
namáhání, odolné proti vlhkosti

 třída reakce na oheň: E
 tepelná vodivost: 0,035 W/mK

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek z polystyrenu 
a k uložení výztužné tkaniny pro výztužové vrstvy o tloušťce 
cca 4 mm, spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• jako doplněk lepení izolačních desek se použije mechanické 
kotvení hmoždinkami. Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění a typu budovy.

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek z polystyrenu a k uložení 
výztužné tkaniny pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, spotřeba: 
cca 4,0 kg/m2

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná vůči alkáliím a vůči 
deformacím jako armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, spotřeba: 
1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující přilnavost, s dobrou 
kryvostí, pro nanášení tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky Capatect. 
Tónování je sladěno do barevného odstínu finální omítky.

• pastovité omítky s pojivem na bázi umělé pryskyřice, 
s obsahem kamenného granulátu, schopné vysokého 
mechanického namáhání, k dostání v 7 příjemných barevných 
odstínech
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• perimetrické izolační desky capatect:
 izolační desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou 

strukturou, odolné proti vlhkosti, pro použití v oblasti odstřikující 
vody

• capatect carbonit:
    Speciální dvousložková armovací hmota s vysokou odolností proti 

nárazu a působení vody do oblasti soklů. Pro vytváření armovací 
vrstvy s odolností proti rázu přesahující 50 J. Pro použití zejména 
v místech s velkým rizikem poškození fasády, jako jsou hřiště nebo 
fasády těsně sousedící s chodníkem.

• capatect carbon Spachtel:
    pastovitý tmel s obsahem uhlíkových vláken pro armovací vrstvy 

s mimořádnou odolností. Vrstva o tloušťce 3 mm odolá s dostatečnou 
rezervou rázovému zatížení přes 15 J, tedy pětinásobně překračuje 
požadavek pro třídu A dle směrnic Cechu pro zateplování budov

• capatect pancéřová tkanina
 zesílená sklotextilní tkanina ke zvýšení mechanické odolnosti. Ukládá 

se bez přesahů do armovacího tmelu pod standartní výztužovou 
vrstvu.

• capatect Kd – disperzní omítka strukturovaná nebo zrno
    na zrno:
 matné pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi umělých 

pryskyřic, připravené k okamžitému použití, tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech

• capatect SH – silikonová omítka strukturovaná nebo zrno
    na zrno:
 pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi silikonové 

pryskyřice, vysoce propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové pryskyřice tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech



3. armovací vrstva 4. omítka

3
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2

3

3

Podezdívkový systém Capatect lze na přání  

přizpůsobit Vašim osobním přáním, co se 

týče izolačních desek, armovacího tmelu 

a šlechtěné omítky (vizte jednotlivé varianty).

4
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A Soklové izolační desky capatect capatect 190A lepicí tmel

Hmoždinkový program capatect

capatect 190A lepicí tmel

capatect výztužová tkanina

capatect penetrace pod omítky

capastone A

• izolační desky z polystyrenu odolné zvýšenému mechanickému 
namáhání, odolné proti vlhkosti

 třída reakce na oheň: E
 tepelná vodivost: 0,035 W/mK

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek z polystyrenu 
a k uložení výztužné tkaniny pro výztužové vrstvy o tloušťce 
cca 4 mm, spotřeba: cca 4,0 kg/m2

• jako doplněk lepení izolačních desek se použije mechanické 
kotvení hmoždinkami. Jejich počet, typ a umístění závisí na 
podkladu, případně na orientaci, umístění a typu budovy.

• práškové lepidlo k lepení izolačních desek z polystyrenu a k uložení 
výztužné tkaniny pro výztužové vrstvy o tloušťce cca 4 mm, spotřeba: 
cca 4,0 kg/m2

• tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná vůči alkáliím a vůči 
deformacím jako armovací výztuž lepicí a tmelové hmoty, spotřeba: 
1,15 m2/m2 včetně 10 cm přesahů tkaniny

• Pigmentovaný základní nátěr zlepšující přilnavost, s dobrou 
kryvostí, pro nanášení tenkovrstvých omítek. Speciální pojivo 
(ASS) umožňuje použití pod všechny omítky Capatect. 
Tónování je sladěno do barevného odstínu finální omítky.

• pastovité omítky s pojivem na bázi umělé pryskyřice, 
s obsahem kamenného granulátu, schopné vysokého 
mechanického namáhání, k dostání v 7 příjemných barevných 
odstínech
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• perimetrické izolační desky capatect:
 izolační desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou 

strukturou, odolné proti vlhkosti, pro použití v oblasti odstřikující 
vody

• capatect carbonit:
    Speciální dvousložková armovací hmota s vysokou odolností proti 

nárazu a působení vody do oblasti soklů. Pro vytváření armovací 
vrstvy s odolností proti rázu přesahující 50 J. Pro použití zejména 
v místech s velkým rizikem poškození fasády, jako jsou hřiště nebo 
fasády těsně sousedící s chodníkem.

• capatect carbon Spachtel:
    pastovitý tmel s obsahem uhlíkových vláken pro armovací vrstvy 

s mimořádnou odolností. Vrstva o tloušťce 3 mm odolá s dostatečnou 
rezervou rázovému zatížení přes 15 J, tedy pětinásobně překračuje 
požadavek pro třídu A dle směrnic Cechu pro zateplování budov

• capatect pancéřová tkanina
 zesílená sklotextilní tkanina ke zvýšení mechanické odolnosti. Ukládá 

se bez přesahů do armovacího tmelu pod standartní výztužovou 
vrstvu.

• capatect Kd – disperzní omítka strukturovaná nebo zrno
    na zrno:
 matné pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi umělých 

pryskyřic, připravené k okamžitému použití, tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech

• capatect SH – silikonová omítka strukturovaná nebo zrno
    na zrno:
 pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi silikonové 

pryskyřice, vysoce propustné pro vodní páry, odpuzující 
nečistoty a díky technologii silikonové pryskyřice tónovatelné 
i v sytých barevných odstínech
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dämmkleber 181
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek tepelně izolačních systémů 
Capatect.
	
Vlastnosti:	nehořlavé	v	 rámci	zateplovacího	systému	Capatect	Minera-Line,	nesnadno	
hořlavé	v	rámci	polystyrénových	zateplovacích	systémů	Capatect,	odolává	povětrnostním	
vlivům,	vodoodpudivé,	odpovídá	DIN	18	550,	výborně	propouští	vodní	páru,	dlouhá	doba	
zasychání,	trvanlivé,	optimální	skladba	zrnitosti.	

Tónování

Spotřeba
3	-	6	kg

jen	lepení

Balení

25	kg

capatect 190 A
Suchá minerální maltovina používaná k lepení a kladení tepelně izolačních 
fasádních desek a k vytváření vysoce odolných výztužových vrstev zesílených 
skelnou tkaninou.
	
Vlastnosti:	nesnadno	hořlavé	v	rámci	polystyrénových	zateplovacích	systémů	Capatect,	
odolává	povětrnostním	vlivům,	vodoodpudivé,	odpovídá	DIN	18	550.						

Tónování

Spotřeba
7	-	8	kg

Balení

25	kg

capatect 186 m
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny 
tepelně izolačních fasádních desek a k vytváření hladkých vrstev zesílených 
skelnou tkaninou.

	Vhodná	pro	uložení	výztužné	tkaniny	a	k	vyrovnávání	povrchu	fasády	v	rámci	programu	
renovace	fasád	Capatect.
	
Vlastnosti:	nehořlavé	v	 rámci	zateplovacího	systému	Capatect	Minera-Line,	nesnadno	
hořlavé	v	rámci	polystyrénových	zateplovacích	systémů	Capatect,	odolává	povětrnostním	
vlivům,	 vodoodpudivé,	 odpovídá	 DIN	 18	 550,	 výborně	 propouští	 vodní	 páru,	 výborná	
přilnavost	 ke	 všem	 minerálním	 a	 polystyrénovým	 podkladům,	 dlouhá	 doba	 zasychání,	
trvanlivé,	 optimální	 skladba	 zrnitosti,	 ekologické,	 minerální	 pojivo	 s	 plastifikujícími	
přísadami,	optimální	směs	křemenného	písku,	kalcitu	a	čistě	minerálních	lehkých	přísad,	
zvlhčující,	změkčující	přísady	a	přísady	zlepšující	přilnavost.		

Tónování

Spotřeba
7	-	9	kg

Balení

25	kg

capatect 133
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek z minerálních vláken a korku 
a k uložení výztužné tkaniny.
	
Vhodná	pro	uložení	výztužné	tkaniny	a	k	vyrovnávání	povrchu	fasády	v	rámci	programu	
renovace	fasád	Capatect.
	
Vlastnosti:	 nehořlavé	 v	 rámci	 zateplovacího	 systému	 Capatect	 Minera-Line,	 odolává	
povětrnostním	vlivům,	vodoodpudivé,	odpovídá	DIN	18	550,	výborně	propouští	vodní	páru,	
výborná	 přilnavost	 ke	 všem	 minerálním	 podkladům,	 dlouhá	 doba	 zasychání,	 trvanlivé,	
optimální	 skladba	 zrnitosti,	 ekologické,	 minerální	 pojivo	 s	 plastifikujícími	 přísadami,	
optimální	směs	křemenného	písku,	kalcitu	a	čistě	minerálních	lehkých	přísad,	zvlhčující,	
změkčující	přísady	a	přísady	zlepšující	přilnavost.	

Tónování

Spotřeba
10	-	13	kg

Balení

25	kg

capatect Hanfkleber
Minerální speciální suchá maltová směs s optimalizovanými hydrofobizačními 
vlastnostmi na lepení a armování izolačních desek z konopných vláken.	

Capatect	Hanfkleber	je	minerální	malta	s	obsahem	vápna	a	cementu	pro	systém	Capatect	
ECO-Line	z	konopných	vláken	(užitkové	konopí)
	
Vlastnosti:	 Optimální	 kvalita	 na	 zpracování,	 lze	 zpracovávat	 manuálně	 i	 strojem,	
nehořlavé,	minerální	pojiva,	vysoká	propustnost	pro	vodní	páry,	odolná	proti	povětrnostním	
vlivům,	vodoodpudivá.				

Tónování

Spotřeba
cca	12	kg

Balení

25	kg

capatect carbonit
Dvousložkový tmel plněný uhlíkovými vlákny, vysoce odolný proti nárazům, pro 
zhotovování výztužné vrstvy v oblasti soklu. Jmenovitá tloušťka vrstvy 8 mm.

Speciální	 dvousložková	 armovací	 hmota	 s	 vysokou	 odolností	 proti	 nárazu	 a	 působení	
vody	do	oblasti	soklů.	Pro	vytváření	armovací	vrstvy	s	odolností	proti	rázu	přesahující	50	
J.	Pro	použití	zejména	v	místech	s	velkým	rizikem	poškození	fasády,	jako	jsou	hřiště	nebo	
fasády	těsně	sousedící	s	chodníkem.
	
Vlastnosti:	Mimořádná	odolnost	proti	mechanickému	poškození	(odolnost	proti	rázu	více	
než	50	J),	výborná	ochrana	proti	srážkové	vodě	(i	v	oblasti	soklu	lze	použít	běžný	fasádní	
polystyren).	Vynikajících	vlastností	je	dosaženo	jednoduchým	pracovním	postupem.

Tónování

Spotřeba
cca	13,5	kg/m2

jen	výztužová	vrstva

Balení

25	kg



41

zATepLOVání - capatect - lepidla a tmely

capatect zF 690
Pastózní tmel s disperzním pojivem, připravený ke zpracování, k vytvoření 
celoplošných zpevňujících vrstev s vloženou skelnou tkaninou,dále k uhlazení 
fasád v rámci Capatect programu renovace fasádních omítek.
	
Vlastnosti:	 výborná	 přilnavost	 k	 polystyrenovým	 deskám,	 snáší	 povětrnostní	 vlivy,	
vodoodpudivý,	 odpovídá	 DIN	 18	 550,	 propouští	 vodní	 páry,	 vodou	 ředitelný,	 malý	
stupeň	vnitřního	pnutí,	připraven	ke	zpracování,	dobrá	stálost,	plasticko-disperzní	pojivo	
s	plastifikovanými	přísadami.

Tónování

Spotřeba
cca	5	kg

jen	výztužová	vrstva

Balení

30	kg

capatect carbon spachtel
Tmel na disperzní bázi s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými 
vlákny, na vytváření armovacích vrstev s vysokou odolností proti mechanickému 
poškození.
	
Vlastnosti: zesílený	uhlíkovými	vlákny,	vysoká	odolnost	proti	nárazům,	zvýšená	roztažnost	
v	 trhlinách,	vynikající	možnosti	zpracování,	minimální	pnutí,	odolný	proti	povětrnostním	
vlivům.

Tónování

Spotřeba
cca	5	kg

jen	výztužová	vrstva

Balení

25	kg

capatect 615 válečkové lepidlo
Flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení polystyrenových izolačních desek 
v tepelně izolačních systémech Capatect.	

Speciální	lepidlo	pro	celoplošné	lepení	polystyrenových	izolačních	desek.	Zvláště	vhodné	
na	OSB	desky,	cementové	desky	a	jiné,	zcela	rovné	a	špatně	sající	podklady.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 přilnavost	 k	 deskám	 na	 bázi	 dřeva,	 jakož	 i	 k	 minerálním	
podkladům.	 Prodyšné	 pro	 vodní	 páry,	 připravené	 k	 okamžitému	 použití,	 dlouhá	 doba	
zpracovatelnosti.

Tónování

Spotřeba
2	-	3	kg

jen	lepení

Balení

25	kg

capatect lepidlo na profily
Pastovité víceúčelové lepidlo na bázi disperze syntetické pryskyřice. 

Na	lepení	dekoračních	profilů	Capatect	Deko	a	fasádních	profilů	Capatect.
	
Vlastnosti:	 obsahuje	 vlákna,	 odolné	 vuči	 alkáliím,	 elastické	 a	 po	 přídavku	 cementu	
odolné	vůči	vodě.

Tónování

Spotřeba
dle	použití

Balení

20	kg

meldorfer spárovací tmel
Tmel pro dodatečné plné spárování obkladových pásků Meldorfer.
	
Vlastnosti:	 Vysoce	 pružný,	 připravený	 k	 okamžitému	 použití,	 odolný	 vlivům	 prostředí,	
snadno	zpracovatelný.	

Tónování

šedá,	bílá

Spotřeba
dle	velikosti	spár

Balení

25	kg

meldorfer lepicí tmel
Tmel k lepení obkladových pásků Meldorfer, připravený k okamžitému použití.	

Díky	specifickým	vlastnostem	systému	slouží	zároveň	v	jednom	kroku	ke	spárování.
	
Vlastnosti:	 Vysoce	 pružný,	 připravený	 k	 okamžitému	 použití,	 odolný	 vlivům	 prostředí,	
snadno	zpracovatelný,	slouží	jako	lepicí	i	spárovací	tmel	v	jednom	pracovním	kroku.

Tónování

šedá,	bílá

Spotřeba
2,5	-	3,5	kg

Balení

25	kg
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Výztužová tkanina capatect
Sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou k armování výztužných vrstev tepelně 
izolačních systémů Capatect.	

Používá	 se	 jako	 armovací	 výztuž	 pro	 výztužné	 vrstvy	 zateplovacích	 systémů	 Capatect	
a	renovačních	systémů	Capatect.

Vlastnosti:	Tvarově	stálá,	pevná	v	tahu,	bez	změkčovadel,	odolná	proti	alkáliím,	velikost	
ok	4x4	mm.	

Spotřeba

Balení

Spotřeba
1	m2

Balení

25	m2

Spotřeba
1,15	m2

Balení

55	m2

pancéřová tkanina capatect
Zesílená sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou ke zvýšení odolnosti výztužové 
vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect.	

Používá	 se	 jako	 přídavná	 armovací	 výztuž	 pro	 výztužné	 vrstvy	 zateplovacích	 systémů	
Capatect.
	
Vlastnosti:	Tvarově	stálá,	pevná	v	tahu,	bez	změkčovadel,	odolná	proti	alkáliím.

capatect diagonální výztuž
Přířezy sklotextilní tkaniny Capatect.	

Používají	 se	 pro	 přídavné	 armování	 rohů	 okenních	 a	 dveřních	 otvorů,	 směr	 vláken	 je	
v	diagonálním	směru	na	vlákna	výztužové	vrstvy.

zATepLOVání - Tkaniny
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Obkladové pásky meldorfer přímé
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepeně izolačního 
systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.

■  Balení	3m2	obsahuje	144	ks	obkladových	pásků	o	rozměru	240	x	71	mm.	

Vlastnosti: Ruční	výroba,	převážně	minerální	hmota	s	organickým	pojivem,	odolné	
vlivům	povětrnosti,	mechanicky	odolné,	lze	čistit,	odolné	proti	UV	záření.

Tónování

standardní	odstíny

Balení

3	m2

Tónování

standardní	odstíny

Balení

3	bm

Obkladové pásky meldorfer rohové
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepelně izolačního 
systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.

Běhoun	může	mít	rozměr	celé	cihly,	nebo	¾	cihly.
■		Balení	s	celými	cihlami	obsahuje	36	ks	rohových	pásků	o	rozměru	240	x	115	x	71	mm		

(poslední	číslo	značí	výšku).	Pokrytá	plocha	je	cca	0,36	m2	při	šířce	spar	12	mm.

■	 Balení	 s	 ¾	 cihlami	 obsahuje	 36	 ks	 rohových	 pásků	 o	 rozměru	 175	 x	 115	 x	 71	 mm	
(poslední	číslo	značí	výšku).	Pokrytá	plocha	je	cca	0,29	m2	při	šířce	spar	12	mm.

	
Vlastnosti:	Ruční	výroba,	převážně	minerální	hmota	s	organickým	pojivem,	odolné	
vlivům	povětrnosti,	mechanicky	odolné,	lze	čistit,	odolné	proti	UV	záření.

Tónování

standardní	odstíny

Balení

3	m2

Obkladové pásky meldorfer přímé typ pískovec
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného pískovcového zdiva tepeně 
izolačního systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.

Balení	je	směs	více	rozměrů,	jako	běžné	pískovcové	zdivo.

Balení	obsahuje:
■  45	ks	pásků	300	x	52	mm			■  45	ks	pásků	300	x	71	mm		■  19	ks	pásků	300	x	135	mm
	
Vlastnosti:	Ruční	výroba,	převážně	minerální	hmota	s	organickým	pojivem,	odolné	
vlivům	povětrnosti,	mechanicky	odolné,	lze	čistit,	odolné	proti	UV	záření.

Tónování

standardní	odstíny

Balení

3	bm

Obkladové pásky meldorfer rohové typ pískovec
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného pískovcového zdiva tepeně 
izolačního systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.

Balení	je	směs	více	rozměrů,	jako	běžné	pískovcové	zdivo.

Balení	obsahuje	(poslední	číslo	značí	výšku):
■  12	ks	rohových	pásků	240	x	115	x	52	mm		■  12	ks	rohových	pásků	240	x	115	x	71	mm
■  9	ks	rohových	pásků	240	x	115	x	135	mm
	
Vlastnosti:	Ruční	výroba,	převážně	minerální	hmota	s	organickým	pojivem,	odolné	vlivům	
povětrnosti,	mechanicky	odolné,	lze	čistit,	odolné	proti	UV	záření.	

zATepLOVání - Speciální systémy - meldorfer

meldorfer lepicí tmel
Tmel k lepení obkladových pásků Meldorfer, připravený k okamžitému použití.	

Díky	specifickým	vlastnostem	systému	slouží	zároveň	v	jednom	kroku	ke	spárování.
	
Vlastnosti:	 Vysoce	 pružný,	 připravený	 k	 okamžitému	 použití,	 odolný	 vlivům	 prostředí,	
snadno	zpracovatelný,	slouží	jako	lepicí	i	spárovací	tmel	v	jednom	pracovním	kroku.

Tónování

šedá,	bílá

Spotřeba
2,5	-	3,5	kg

Balení

25	kg

meldorfer spárovací tmel
Tmel pro dodatečné plné spárování obkladových pásků Meldorfer.
	
Vlastnosti:	 Vysoce	 pružný,	 připravený	 k	 okamžitému	 použití,	 odolný	 vlivům	 prostředí,	
snadno	zpracovatelný.	

Tónování

šedá,	bílá

Spotřeba
dle	velikosti	spár

Balení

25	kg
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zATepLOVání - Speciální systémy - meldorfer

Obkladové pásky Meldorfer mají za úkol imitovat režné zdivo tak, jak bylo a je používáno 
v klasickém stavebnictví. Vyrábějí se ruční technologií, a z těchto důvodů plyne několik 
zásad, které platí pro jejich objednávání a použití:

■ Některé	odstíny	jsou	složeny	z	více	barevných	variací.	Pokud	je	objednán	pouze	odstín		
	 bez	dalších	přívlastků,	je	v	balení	namíchána	směs	těchto	variací.

■ V	některých	případech	lze	ze	směsného	odstínu	objednat	jednu	vybranou	variaci.		 	
	 Potom	se	ale	jedná		o	mimořádnou	zakázku,	kterou	je	třeba	jako	takovou	označit.

■ Pískovce	se	standardně	dodávají	ve	třech	odstínech	(šedý,	červený	a	žlutý),	tyto		 	
	 odstíny	jsou	ale	dodávány	odděleně.	Pro	dosažení	barevných	variací	je	třeba	objednat		
	 tyto	odstíny	jednotlivě	a	před	pokládkou	je	promíchat.

■ Pískovce	se	standardně	dodávají	jako	směs	tří	rozměrů	v	jednom	balení.	Rozměry	je		
	 možné	objednat	i	jednotlivě,	v	tomto	příadě	opět	jako	mimořádnou	zakázku.

■ Pro	objednání	obkladových	pásků	Meldorfer	doporučujeme	vždy	konsultaci	s	naším		
	 obchodně	technickým	zástupcem,	abychom	předešli	možným	chybám				 	 	
	 a	nedorozuměním.

■ U	mimořádných	zakázek	je	stanoveno	minimální	objednané	množství	na	21	bm	nebo	m2.

■ Barevné	variace	jednotlivých	vzorů	a	možnost	jejich	samostatného	objednání	vizte		 	
	 v	přiložené	tabulce.

meldorfer – pískovec

Tak,	 jako	 běžné	 pískovcové	 zdivo,	 je	 i	 Meldorfer	 pískovec	

směsí	 více	 rozměrů.	 Pokud	 chceme	 docílit	 hry	 barevných	

variací,	jako	na	obrázku,	je	třeba	objednat	všechny	tři	odstíny	

a	před	pokládkou	je	navzájem	promíchat.
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OdSTíny meLdOrFer

Odstín Variace možnost samostatného 
objednání

altweiss

antik světlá,	tmavá ano

brandenburg

dithmarschen

friesland

juist béžová,	béžovo-šedá,	béžovo-žlutá

mecklenburg světle	červená,	středně	červená,	tmavě	červená	
a	spálená

oldenburg světle	červená,	středně	červená,	tmavě	červená

rotbunt světlá,	střední,	tmavá ano

sylt žlutý,	oranžový	a	žlutooranžový ano

meldorfer juistmeldorfer frieslandmeldorfer dithmarschen

meldorfer brandenburgmeldorfer antikmeldorfer altweiss

meldorfer rotbuntmeldorfer oldenburgmeldorfer mecklenburg

meldorfer sylt

zATepLOVání - Speciální systémy - meldorfer
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zATepLOVání - capatect speciální systémy

capatect lištový systém
Kontaktní systém kotvený mechanicky pomocí speciálních lišt. Dobře vyrovnává nerovnosti. Dokáže eliminovat 
drobné pohyby v podkladu, například u dřevostaveb nebo staveb typu OKAL.

dekorační profily capatect
Prefabrikované lehké ozdobné fasádní profily z recyklovaného skla nebo povrstveného polystyrenu.
Jsou určeny pro individuální dotváření vzhledu fasády. Rozsáhlý standartní program, nebo je možné dodat 
profily na zakázku.

capatect VHF systém
Předvěšené provětrávané fasády beze spar. Nosná konstrukce z hliníkových nebo dřevěných profilů důsledně 
oddělená od podkladu tvrdými izolačními deskami. Opláštění z lehčeného betonu, pod nímž je provětrávaná 
vzduchová mezera. Povrchová úprava může být omítka beze spar, nebo obkladové pásky Meldorfer.

capatect naturstein – Leichtfassade
Desky z lehčeného betonu s povrchovou vrstvou přírodního kamene pro použití na fasádách. Díky použité 
technologii je zatížení fasády pouze cca 33 kg/m2.

capatect TWd systém
Tepelně izolační systém s vloženými bloky aktivních solárních článků. S jejich pomocí lze přímo ohřívat sousední 
místnosti, nebo prostřednictvím výměníku získané teplo použít k ohřevu topné nebo užitkové vody.
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pŘíSLUŠenSTVí - lišty

rohová lišta plastová s tkaninou
Rohová lišta s tkaninou pro zpevnění rohů armovacích vrstev v zateplovacích 
systémech.

Vhodná	pro	armovací	vrstvy	do	5	mm.	Délka	2,5	m.	S	tkaninou:
100/	100	mm	
100	/	150	mm	
100	/	230	mm	

Balení

1	karton	-	125	m
	(50	ks)	

Okenní lišta s tkaninou 
Plastová lišta s tkaninou a PU páskou pro optimální ukončení zateplovacích sytémů 
na rámech oken.	

Ekonomické	provedení.	Tkanina	100	mm.	Délka	lišty:	
1,6	m	
2,4	m

Balení

1	karton	-	25	ks
	1,6	m	-	40	m
2,4	m	-	60	m

Balení

1	karton	-	40	m
	(20	ks)	

Soklové lišty
Hliníkové profilové lišty ke spodnímu ukončení zateplovacího systému.	

Hliníkové	soklové	lišty	slouží	k	založení	spodní	hrany	kontaktního	zateplovacího	systému.	
Začišťují	a	ochraňují	spodní	hranu,	okapová	hrana	na	jejich	přední	straně	odvádí	srážkovou	
vodu.

nadokenní profil
Plastová lišta s tkaninou pro vytvoření okapové hrany v okenním nebo dveřním 
nadpraží. 

Po	aplikaci	zůstává	viditelná	bílá	plastová	hrana.	Délka	lišty	2	m.

Balení

1	karton	-	50	m
	(25	ks)	

nadokenní profil pod omítku
Plastová lišta s tkaninou pro vytvoření okapové hrany v okenním nebo dveřním 
nadpraží. 

Po	aplikaci	je	plně	skryta	pod	omítku.	Délka	lišty	2	m.

Balení

1	karton	-	50	m
	(25	ks)	

dilatační profil průběžný
Zesílený pružný profil do dilatačních spár s PVC profily, z obou stran napojená 
armovací síť ze skelného vlákna. 

Je	určen	k	ošetření	dilatačních	spár	v	ploše	fasády.	Délka	2,5	m.

Balení

1	karton	-	62,5	m
	(25	ks)	

dilatační profil rohový
Zesílený pružný profil do dilatačních spár s PVC profilem, z obou stran napojená 
armovací síť ze skleného vlákna. 

Je	určen	k	ošetření	koutových	dilatačních	spár.	Délka	2,5	m.

Balení

1	karton	-	62,5	m
	(25	ks)	

Uvedená	nabídka	lišt	je	pouze	výběrem	z	celkového	sortimentu	z	nabízených	výrobků.
Pro	detailnější	informace	kontaktujte	svého	obchodního	zástupce.
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pŘíSLUŠenSTVí - kotvící prostředky

Hmoždinka ejotherm nT U
Zatloukací hmoždinka s evropským certifikátem.

Hmoždinka	s	ocelovým	trnem	pro	kotvení	izolantů	do	betonu,	plných	a	děrovaných
stavebních	materiálů.

Univerzální	kotevní	hloubka	pro	všechny	materiály:	25	mm
Délky	95,	115,	135,	155,	175,	195,	215	mm.

Balení

100	ks

Balení

100	ks

Balení

100	ks

Balení

100	ks

Hmoždinka ejotherm STr U 
Univerzální šroubovací hmoždinka s evropským certifikátem.

Šroubovací	hmoždinka	do	betonu,	plných,	děrovaných	materiálů,	betonu	z	lehčeného	
kameniva,	porobetonu	a	plynosilikátu.

Dva způsoby montáže:
■		zapuštěná	montáž	pro	polystyren	a	podélné	MW	pomocí	nástroje	STR	tool	
	 v	kombinaci	se	zátkami	∅	60	mm

■		povrchová	montáž	pro	všechny	typy	izolantů	pomocí	prodlouženého	bitového	
nástavce	TX	30–	¼"	x	90	v	kombinaci	s	polystyrenovou	záslepkou	STR	PS	zátka	malá

Kotevní	hloubka	pro	beton,	plný,děrovaný	materiál	a	mat.	z	lehčeného	kameniva	je	
univerzální	25	mm,	pro	kotvení	do	porobetonu	a	plynosilikátů	je	65	mm.
Délky	115,	135,	155,	175,	195,	215,	235,	255,	275,	295,	315,	335,	355,	375,	395	mm.

Hmoždinka ejotherm ST U 
Šroubovací hmoždinka s evropským certifikátem ETA.

Upevnění	v	betonu,	plných	i	děrovaných	stavebních	materiálech,	kotevní	hloubka	pouze	
25	mm	(u	lehčeného	kameniva	min.	65	mm),
délky	95,	115,	135,	155,	175,	195,	215,	235,	255,	275,	295	mm.	

Hmoždinka ejotherm nTK U 
Zatloukací hmoždinka s evropským certifikátem.

Hmoždinka	 s	 plastovým	 trnem	 pro	 kotvení	 izolantů	 do	 betonu,	 plných	 a	 děrovaných	
stavebních	materiálů.

Univerzální	kotevní	hloubka	pro	všechny	materiály:	40	mm
Délky	90,	110,	130,	150,	170,	190,	210	mm.

Hmoždinka ejotherm STr H
Univerzální držák izalantu s galvanicky ošetřeným šroubem pro kotvení na dřevěné 
či dřevotřískové podklady.

Dva způsoby montáže:
■		zapuštěná	montáž	pro	polystyren	a	podélné	MW	pomocí	nástroje	STR	tool	
	 v	kombinaci	se	zátkami	∅	60mm

■		povrchová	montáž	pro	všechny	typy	izolantů	pomocí	prodlouženého	bitového	nástavce	
TX	25	–	¼"	x	70	v	kombinaci	s	polystyrenovou	záslepkou	STR	PS	zátka	malá

Kotevní	hloubka	30	-	40	mm,	délky	80,	100,	120,	140,	160,	180,	200,	220	mm.

Balení

100	ks
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přídavný talíř SBL 140 plus
Přídavný talíř zvětšuje průměr hmoždinky pro upevnění lamelových izolačních 
desek z minerální vlny.

Používá	se	v	kombinaci	s	hmoždinkami	a	držáky	izolantů:	TID	-	T,	TID	-	T	(L),	NT	U,	STR	
U,	STR	H,	SDM	-	T	plus	U,	SBH	-	T.

Balení

30	mm	100	ks
1150	mm	1	ks

Balení

100	ks

Balení

průměr	6	mm	100	ks
průměr	8	mm	50	ks

Balení

100	ks

zatloukací hmoždinka nd - K 
Zatloukací hmoždinka s válcovým límcem se používá k upevnění lehkých kovových 
prvků na běžné druhy zdiva.

Vhodné	na	kotvení	soklových	lišt,	rozměry	(průměr	x	délka)	6	x	35,	6	x	45,	6	x	55,	
6	x	70,	8	x	60,	8	x	75,	8	x	100	mm.

Spirální hmoždinka
Používá se k upevnění lehkých prvků (domovních čísel, osvětlení atd.) na zateplenou 
fasádu s izolačními deskami z polystyrenu tloušťky 60 mm a více.
	
	

Spojka soklových lišt
Spojka soklových lišt zajišťuje vzájemně konce navazujících zakládacích profilů, 
délky 30 a 1150 mm  

pŘíSLUŠenSTVí - kotvící prostředky

Balení

100	ks

STr zátka epS malá
Pro zakrytí hmoždinek STR při povrchové montáži bez zapuštění, zátka je 
kuželovitá a po zatlačení do těla hmoždinky pevně drží, provedení z EPS.
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Vyrovnávací podložka
Plastový prvek k vyrovnání nerovností na fasádě.

Univerzálně	použitelná	pro	průměr	hmoždinky	6,	8	a	10	mm,	jednoduchá	montáž	
nacvaknutím,	tloušťky	3,	5,	8,	10,	15,	30	mm.

Balení

100	ks

Balení

200	ks

Balení

1	sada

Balení

100	ks

Soklová podložka 3, 5, 8, 10 mm - sada
Sada plastových podložek pro soklovou lištu v zateplovacích systémech.	

Obsah	sady	:	3	mm	-	100	ks;	5	mm	-	100	ks;	8	mm	-	100	ks;	10	mm	-	100	ks

polystyrenová zátka ∅ 70 mm 
Pro zakrytí hmoždinek EJOT zapuštěných frézou na polystyren, zátka je kuželovitá 
a po zatlačení do vyfrézovaného otvoru pevně drží.	

Povrch	 izolantu	 se	 zátkami	 je	 rovný	 a	 není	 potřeba	 tmelit	 místa	 hmoždinek,	 dokonalá	
redukce	 zbytkového	 tepelného	 mostu	 hmoždinek.	 Nelze	 použít	 na	 princip	 zapouštění	
s	STR	tool.	

STr zátka ∅ 60 mm	
Pro zakrytí hmoždinek STR montovaných přípravkem STR tool.

Zátka	je	kuželovitá	a	po	zatlačení	do	otvoru	pevně	drží.	Povrch	izolantu	se	zátkami	je	rovný	
a	není	potřeba	 tmelit	místa	hmoždinek,	dokonalá	 redukce	zbytkového	 tepelného	mostu	
hmoždinek,	provedení	z	EPS	i	minerální	vaty.	Odpadá	riziko	vykreslování	hmoždinek.

pŘíSLUŠenSTVí - kotvící prostředky

Uvedená	nabídka	kotvících	prostředků	je	pouze	výběrem	z	celkového	sortimentu	z	nabízených	výrobků.
Pro	detailnější	informace	kontaktujte	svého	obchodního	zástupce.
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Těsnící pásek 2 d 
Komprimovaný těsnící pásek pro ukončení spar u zateplovacích systémů.	

Flexibilní,	stlačitelný,	paropropustný,	voděodolný.	Typ:	
13/2-6	pro	spáry	2	-	6	mm	
13/3-9	pro	spáry	3	-	9	mm

Balení

1	ks

Balení

13/2	-	6	:	6	x	18	m
13/3	-	9	:	6	x	12	m

Fréza na polystyren
Pro zapuštění talířových hmoždinek EJOT (kromě STR U) s průměrem talíře 60 mm
a 65 mm do izolačních desek z polystyrenu.

Použití	hmoždinky	kratší	o	20	mm,	použití	pouze	na	izolační	desky	z	polystyrenu,	použití	
ve	spojení	s	polystyrenovou	zátkou	∅	70	mm.

pŘíSLUŠenSTVí - ostatní

Balení

2	m2

Balení

2	bm

Balení

1	ks

Balení

1	ks

Balení

2	bm

STr tool 
Nástroj pro zapuštěnou montáž k hmoždinkám STR U a STR H.

Bitové nástavce:
		TX	30	–	¼"	x	90	-	pro	povrchovou	montáž	STR	U
		TX	25	–	¼"	x	70	-	pro	povrchovou	montáž	STR	H

STr náhradní set
Náhradní příslušenství pro STR tool.

profily capapor
Ozdobné profily k použití na fasády i do vnitřních prostor vyrobené z recyklovaného 
skla k vytvoření osobitého vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru.

	
Vlastnosti: Vyrobené	z	recyklovaného	skla	v	různých	tvarech,	tvarově	a	rozměrově	stálé,	
odolné	proti	vlivům	povětrnosti	i	mechanickému	poškození,	přetíratelné	všemi	fasádními	
i	vnitřními	barvami.

deko desky capapor
Desky z recyklovaného skla k ručnímu tvarování ozdobných prvků na fasády, lze je 
vyřezávat do libovolných tvarů a skládat ve více vrstvách na sebe.
	
Vlastnosti:	Vyrobené	z	 recyklovaného	skla	v	 různých	 tloušťkách,	 tvarově	a	 rozměrově	
stálé,	 odolné	 proti	 vlivům	 povětrnosti	 i	 mechanickému	 poškození,	 přetíratelné	 všemi	
fasádními	i	vnitřními	barvami.

profily pS
Ozdobné profily k použití na fasády i do vnitřních prostor vyrobené z pěnového 
polystyrenu s povrchovou úpravou k vytvoření osobitého vzhledu fasády nebo 
vnitřního prostoru.
	
Vlastnosti: Lehké,	 dostupné	 v	 libovolných	 tvarech,	 tvarově	 a	 rozměrově	 stálé,	 odolné	
proti	vlivům	povětrnosti,	přetíratelné	všemi	fasádními	i	vnitřními	barvami.	
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polystyrenové izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z expandovaného polystyrenu jako tepelná 
izolace v rámci kontaktních zateplovacích systémů.	

Třída	reakce	na	oheň	E,	tvarově	a	objemově	stálé,	samozhášivé,	bez	škodlivých	emisí,	
snadno	se	opracovávají,	trvale	odolávají	teplotám	do	70°C.

izolační desky dalmatin
Nově vyvinuté fasádní izolační desky s vylepšenými vlastnostmi pro použití v rámci 
tepelně izolačních systémů.	

Třída	reakce	na	oheň	E,	tepelná	vodivost	0,035	W/m.K,	tvarově	a	objemově	stálé,	zvyšují	
akustickou	izolaci	konstrukce,	snadno	kontrolovatelné	zpracování.

Soklové izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z expandovaného polystyrenu jako tepelná 
izolace v rámci kontaktních tepelně izolačních systémů, určené do míst ohrožených 
vlhkostí, např. ke styku s terénem.	

Třída	reakce	na	oheň	E,	tvarově	a	objemově	stálé,	samozhášivé,	bez	škodlivých	emisí,	
snadno	se	opracovávají,	nenasákavé,	mají	vysokou	pevnost,	trvale	odolávají	teplotám	do	
70°C.

minerální izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z minerálních vláken jako tepelná izolace 
v rámci kontaktních tepelně izolačních systémů, určené k nalepení na vhodný 
podklad a následnému zpracování.	

Třída	reakce	na	oheň	A	1,	tvarově	a	objemově	stálé,	bez	škodlivých	emisí,	trvale	odolávají	
vysokým	teplotám.	Desky	se	vyrábějí	s	orientací	vlákna	kolmo	nebo	podélně	s	fasádou.

Korkové izolační desky
Tvarově přesné fasádní izolační desky z přírodní, plně obnovitelné suroviny.	

Zvyšují	akustickou	izolaci	konstrukce.	Formát	50x100	cm,	tepelná	vodivost	0,040	W/(m	k),	
prodyšnost	pro	vodní	páry	µ	=10.

Konopné izolační desky
Fasádní izolační desky ze suroviny z trvale obnovitelného zdroje - z průmyslového 
konopí.

Difúzní,	 odolné	 proti	 stárnutí,	 netrouchnivějí,	 zvyšují	 akustické	 izolační	 vlastnosti	
konstrukce,	jedná	se	o	trvale	obnovitelný	zdroj	suroviny.

pŘíSLUŠenSTVí - izolanty
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LAKy - vodní

capacryl základní nátěr
Speciální akrylová základní barva s vynikající přilnavostí pro nátěr kritických ploch 
v  interiéru i exteriéru.
	
Zlepšuje	přilnavost	vrchních	nátěrů	na	staré	barvy	a	 laky,	na	dřevo	a	zinkový	plech,	na	
tvrdé	 PVC,	 dále	 na	 jiné	 kritické	 podklady	 před	 nanesením	 nátěrů	 prostředky	 Capacryl	
a	Capadur	Color.	Vhodná	pro	nátěry	dětského	nábytku	a	hraček.
 
Vlastnosti: Odolává	 povětrnostním	 vlivům.	 Vysoce	 přilnavá,	 dobře	 kryje,	 snadno	 se	
brousí,	čistě	a	snadno	se	zpracovává.	Vodou	ředitelná,	ekologická,	s	mírným	zápachem.

Tónování

bílá,	červenohnědá
a	šedozelená

Spotřeba

0,12	l	/	1	vrstva

Balení

0,75;	2,5	a	10	l

capacryl pU-Vorlack
Vodorozpustný polyuretan – akrylový lak na dřevo a na podklady opatřené základním 
nátěrem, do vnějších i vnitřních prostorů.

Na	pomocné	nátěry	s	dostatečnou	plnicí	a	rozlévací	schopností	na	tvarově	stálé	dřevěné	
konstrukční	 součásti,	 na	 kovové	 součásti	 natřené	 základním	 nátěrem,	 na	 zatmelené	
a	obroušené	plochy	i	na	pevně	držící	staré	nátěry	a	laky	před	následným	nátěrem	laky	
Capacryl	PU	–	Gloss/Satin.	Vhodný	k	nátěrům	dětského	nábytku	a	hraček.

Vlastnosti: Vodorozpustný,	minimální	zápach,	snadné	a	jemné	zpracování,	vysoká	krycí	
schopnost,	 lze	dobře	brousit,	difuzní,	dostatečná	plnicí	schopnost,	dobrá	přilnavost	pro	
následné	nátěry	lakem,	rychlé	vysychání.

Tónování

CE

Spotřeba

0,10	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

0,7;	2,5	a	10		l

capacryl pU-Gloss
Kvalitní lesklé polyuretanové akrylové laky, odolné proti poškrábání a úderům, do 
vnějších i vnitřních prostorů. 

Na	pomocné	a	finální	nátěry	na	rozměrově	stálé	dřevěné	konstrukční	součásti	opatřené	
základním	nátěrem,	i	na	součásti	z	kovu	a	tvrzeného	PVC,	opatřené	základním	nátěrem.	
Do	 vnějších	 i	 vnitřních	 prostorů.	 vodorozpustné.	 Vhodné	 pro	 nátěry	 dětského	 nábytku	
a	hraček.
	
Vlastnosti:	Minimální	zápach,	snadné	a	jemné	zpracování,	pevný	celistvý	povrch,	vysoká	
odolnost	proti	poškrábání	a	úderům,	difuzní,	odolné	proti	běžným	čisticím	prostředkům	
pro	domácnost,	čistitelnost	za	mokra	podle	normy	ČSN	EN	13	300:	třída	1.

Tónování

CE

Spotřeba

0,10	-	0,12		l	/	1	vrstva

Balení

0,7;	2,5	a	10	l

capacryl pU-Satin
Kvalitní hedvábně matné polyuretanové akrylové laky, odolné proti poškrábání 
a úderům, do vnějších i vnitřních prostorů.	

Na	pomocné	a	finální	nátěry	na	rozměrově	stálé	dřevěné	konstrukční	součásti	opatřené	
základním	nátěrem,	i	na	součásti	z	kovu	a	tvrzeného	PVC,	opatřené	základním	nátěrem.	
Do	 vnějších	 i	 vnitřních	 prostorů.	 vodorozpustné.	 Vhodné	 pro	 nátěry	 dětského	 nábytku	
a	hraček.
	
Vlastnosti:	Minimální	zápach,	snadné	a	jemné	zpracování,	pevný	celistvý	povrch,	vysoká	
odolnost	proti	poškrábání	a	úderům,	difuzní,	odolné	proti	běžným	čisticím	prostředkům	
pro	domácnost,	čistitelnost	za	mokra	podle	normy	ČSN	EN	13	300:	třída	1.

Tónování

CE

Spotřeba

0,10	-	0,12		l	/	1	vrstva

Balení

0,7;	2,5	a	10	l
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LAKy - rozpouštědlové

capalac profi Grund
Dobře kryjící a výborně se slévající základní barva na alkydové bázi pro vnější 
i vnitřní nátěry. 

K	 mezinátěrům	 dřeva	 a	 základním	 nátěrem	 opatřeného	 kovu	 před	 dalšími	 nátěry	 laky	
Capalac.
	
Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává,	rychleschnoucí,	pevně	přilne	k	podkladu,	dobře	se	
brousí,	výborně	kryje	na	hranách,	 tixotropní,	dobře	se	slévá,	vysoce	kryje,	bez	obsahu	
olova	 a	 aromátů,	 krátkodobě	 odolný	 vůči	 slabým	 kyselinám	 a	 alkáliím,	 připravený	
k	okamžitému	použití.

Tónování

CE

Spotřeba

0,8	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capalac profi AllGrund
Rychleschnoucí speciální základní barva na alkydové bázi s vysokou přilnavostí 
a  ochranou proti korozi na ocel, železo, zinek a pozinkované železo, hliník, měď, 
tvrzené PVC a dřevěné díly.
	
Vlastnosti:	 Extrémně	 přilnavý	 k	 podkladu,	 dobře	 kryje,	 přetíratelný	 jakýmkoliv	 lakem,	
bez	 obsahu	 olova	 a	 aromátů,	 poskytuje	 dlouhodobou	 ochranu	 proti	 korozi,	 připravený	
k	okamžitému	použití.

Tónování

CE

Spotřeba

0,09	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac Grund
Základní barva na alkydové bázi pro vnější i vnitřní nátěry.	

K	 mezinátěrům	 dřeva	 a	 základním	 nátěrem	 opatřeného	 kovu	 před	 dalšími	 nátěry	 laky	
Capalac.
	
Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává,	dobře	kryje,	dobře	se	brousí,	dobře	se	slévá	a	výborně	
kryje.	Bez	obsahu	olova,	chromanů	a	aromátů,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,09	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capalac KorroGrund
Protikorozní rychleschnoucí základní barva na ocel a železo na alkydové bázi pro 
vnější i vnitřní nátěry a aktivní protikorozní ochranou.	

Neobsahuje	 olovo,	 chrom	 a	 aromáty.	 Jako	 základní	 nátěr	 před	 dalším	 ošetřením	 laky	
Capalac	pro	vnější	i	vnitřní	prostředí.
	
Vlastnosti:	 Snadno	 se	 zpracovává,	 dobře	 se	 slévá,	 odolný	 vlivům	 povětrnosti,	
rychleschnoucí,	výborně	kryje	na	hranách,	dobře	přilne	k	podkladu,	elastický,	připravený	
k	okamžitému	použití,	dobře	se	brousí.

Tónování

šedá

Spotřeba

0,09	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l
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capalac profi HG
Vysoce lesklý zářivě bílý alkydový lak pro krycí nátěry nejvyšší kvality se zvláště 
vysokým stupněm bělosti s vysokým obsahem titanové běloboy na dřevo, kov 
a tvrzené PVC pro vnitřní i vnější použití.
	
Vlastnosti:	Odolný	vlivům	povětrnosti	podle	DIN	18	363,	s	trvalým	leskem,	dobře	kryje	
i	na	hranách,	neobsahuje	olovo	a	aromáty,	 rychleschnoucí,	výborně	se	rozlévá,	odolný	
proti	nárazům,	elastický,	odolává	běžným	domácím	čistícím	a	desinfekčním	prostředkům,	
snadno	se	zpracovává,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,08	-	0,1l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac profi Sm
Hedvábně matný zářivě bílý alkydový lak pro krycí nátěry nejvyšší kvality se zvláště 
vysokým stupněm bělosti s vysokým obsahem titanové běloby na dřevo, kov 
a tvrzené PVC pro vnitřní i vnější použití.
	
Vlastnosti: Odolný	vlivům	povětrnosti	podle	DIN	18	363,	s	trvalým	leskem,	dobře	kryje	
i	na	hranách,	neobsahuje	olovo	a	aromáty,	 rychleschnoucí,	výborně	se	rozlévá,	odolný	
proti	nárazům,	elastický,	odolává	běžným	domácím	čistícím	a	desinfekčním	prostředkům,	
snadno	se	zpracovává,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,08	-	0,1l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac profi HG ce
Vysoce lesklý barevný alkydový lak pro krycí nátěry nejvyšší kvality s brilantními 
odstíny na dřevo, kov a tvrzené PVC pro vnitřní i vnější použití.
	
Vlastnosti:	Odolný	vlivům	povětrnosti	podle	DIN	18	363,	s	trvalým	leskem,	dobře	kryje	
i	na	hranách,	neobsahuje	olovo	a	aromáty,	 rychleschnoucí,	výborně	se	rozlévá,	odolný	
proti	nárazům,	elastický,	odolává	běžným	domácím	čistícím	a	desinfekčním	prostředkům,	
snadno	se	zpracovává,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,1l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac profi Sm ce
Hedvábně matný barevný alkydový lak pro krycí nátěry nejvyšší kvality s brilantními 
odstíny na dřevo, kov a tvrzené PVC pro vnitřní i vnější použití.
	
Vlastnosti:	Odolný	vlivům	povětrnosti	podle	DIN	18	363,	s	trvalým	leskem,	dobře	kryje	
i	na	hranách,	neobsahuje	olovo	a	aromáty,	 rychleschnoucí,	výborně	se	rozlévá,	odolný	
proti	nárazům,	elastický,	odolává	běžným	domácím	čistícím	a	desinfekčním	prostředkům,	
snadno	se	zpracovává,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,1l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac classic HG
Dobře kryjící alkydový lak k lesklým bílým nátěrům pro vnější i vnitřní použití. 

Pro	krycí	nátěry	se	zvláště	vysokým	stupněm	bělosti	s	vysokým	obsahem	titanové	běloby	
na	dřevo,	kov	i	tvrzené	PVC.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 krycí	 schopnost,	 odolný	 vůči	 vlivům	 povětrnosti,	 snadno	 se	
zpracovává,	dobře	se	rozlévá.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,08	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac classic Sm
Dobře kryjící alkydový lak k hedvábně matným bílým nátěrům pro vnější i vnitřní 
použití.

Pro	krycí	nátěry	se	zvláště	vysokým	stupněm	bělosti	s	vysokým	obsahem	titanové	běloby	
na	dřevo,	kov	i	tvrzené	PVC.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 krycí	 schopnost,	 odolný	 vůči	 vlivům	 povětrnosti,	 snadno	 se	
zpracovává,	dobře	se	rozlévá.

Tónování

bílá

Spotřeba

0,08	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

LAKy - rozpouštědlové
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LAKy - rozpouštědlové

capalac classic HG ce
Dobře kryjící alkydový lak k lesklým barevným nátěrům pro vnější i vnitřní použití 
na dřevo, kov i tvrzené PVC.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 krycí	 schopnost,	 odolný	 vůči	 vlivům	 povětrnosti,	 snadno	 se	
zpracovává,	dobře	se	rozlévá.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac classic Sm ce
Dobře kryjící alkydový lak k hedvábně matným barevným nátěrům pro vnější 
i vnitřní použití na dřevo, kov i tvrzené PVC.
	
Vlastnosti:	 Vysoká	 krycí	 schopnost,	 odolný	 vůči	 vlivům	 povětrnosti,	 snadno	 se	
zpracovává,	dobře	se	rozlévá.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1;	2,5	a	10	l

capalac proficompact
Rozpouštědlový nátěrový systém „z jedné nádoby“ jako základní i vrchní nátěr 
s pojivem na základě speciální kombinace pojiv s estery epoxidových pryskyřic.	

Pro	matné	nátěry	oceli,	 lehkých	kovů,	pozinkovaných	ploch	a	mnoha	dalších	podkladů	
s	vynikající	přilnavostí	a	ochranou	proti	korozi	ve	vnějším	i	vnitřním	prostředí.	Především	
použitelný	pro	ocelové	konstrukce	,	fasádní	obklady,	pozinkované	stavební	díly	a	mnohé	
další	 kovové	 podklady	 ve	 2	 –	 3	 vrstvém	 nátěrovém	 systému.	 Není	 vhodný	 pro	 nátěry	
střech.
	
Vlastnosti:	 Silnovrstvý,	 vysoce	 kryje,	 extrémně	 dobře	 chrání	 proti	 korozi,	 výborně	
přilne	k	podkladu.	Pomocí	systému	Color	Express	Lack	lze	dosáhnout	slídového	efektu.	
Použitelný	jako	protikorozní	ochrana	ve	třídě	C3	podle	DIN	12944.

Tónování

CE

Spotřeba

cca	0,12	l	/	1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capalac profi Venti
Hedvábně matný alkydový nátěrový systém na okna regulující vlhkost pro vnější 
i vnitřní použití.	

Vhodný	pro	dřevěné	obklady,	ploty,	pergoly,	brány,	dveře	jako	základní	nátěr,	mezinátěr	
i	krycí	nátěr.
	
Vlastnosti:	 Rychleschnoucí	 základ,	 mezinátěr	 i	 krycí	 nátěr	 pro	 vnější	 i	 vnitřní	 použití,	
nátěrový	systém	pro	okna	a	dřevěné	díly,	dobře	kryje	na	hranách,	snadné	zpracování,	
dobře	se	rozlévá,	odolný	vlivům	slunce	a	počasí,	odolný	běžným	čistícím	a	desinfekčním	
prostředkům,	připraven	k	okamžitému	použití.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,15	l	/1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l
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capadur impregnalLazur
Difúzně otevřená tenkovrstvá lazura se speciálním fungicidním obsahem na ochranu 
dřeva pro vnější prostředí. 

Vhodná	 speciálně	 na	 povrchy	 rozměrově	 nestálých	 dřevěných	 dílců	 budov,	 jako	 např.	
žaluzií,	 plotů,	 šindelů,	 pergol,	 balkónů.	Vhodná	 též	 jako	 základní	 nátěr	 tvarově	 stálých	
dřevěných	dílců,	jako	např.	vnějších	povrchů	oken	a	dveří.
	
Vlastnosti:	 Lazura	 s	 obsahem	 rozpouštědel,	 chrání	 dřevo	 proti	 škodlivým	 houbám	
zbarvujícím	 dřevěné	 konstrukce.	 Slouží	 jako	 fungicidní	 ochrana	 a	 ochrana	 proti	
hnilobě	dřevěných	konstrukcí	bez	kontaktu	s	 terénem.	Odpovídá	DIN	68	800.	Odolává	
povětrnostním	vlivům,	vysoká	ochrana	proti	UV-záření,	vytváří	povrch	s	otevřenými	póry,	
který	lze	snadno	renovovat.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,25	l/1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capadur LazurGel
Tixotropní, neodkapávající lazura, difúzně otevřená, tenkovrstvá, s fungicidními 
přípravky, pro vnější použití s osvědčením RAL 
	
Pro	 barevné	 řešení	 a	 ochranu	 rozměrově	 nestálých	 dřevěných	 konstrukcí,	 jako	 dře-
věné	 obložení,	 ploty,	 šindele,	 balkónové	 zábradlí,	 pergoly	 apod.	 Jako	 základní	 nátěr	
a	mezivrstva	pro	omezeně	rozměrově	stálé	konstrukce,	jako	palubkové	obložení,	okenice,	
dveře,	 příhradové	 konstrukce	 apod.	 Není	 určeno	 pro	 použití	 v	 interiéru	 a	 pro	 dřevěné	
díly	v	kontaktu	se	zemí	a	staticky	namáhané.	Okna	a	dveře	do	exteriéru	je	možné	natírat	
oboustranně.	Chrání	dřevo	před	hnilobou	a	zamodráním.
	
Vlastnosti:	 V	 gelové	 formě,	 tixotropní,	 neodkapává	 a	 neodstřikuje.	 Obsahuje	
bezaromátová	 rozpouštědla.	 Tenkovrstvá,	 difúzně	 otevřená,	 umožňuje	 přirozenou	
regulaci	vlhkosti	dřeva,	poskytuje	vysokou	ochranu	proti	UV	záření.	Snadné	a	pohodlné	
zpracování,	snadná	renovace.	Neloupe	se,	je	možné	ji	přetírat	rozpouštědlovými	i	vodou	
ředitelnými	lazurami.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,25	l/1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capadur F7-protectLazur
Lazura obsahující malé množství rozpouštědel, tvoří střední tloušťku vrstvy, trvalá 
ochrana proti UV-záření.

	Pro	vnější	i	vnitřní	povrchy.	Ideální	na	všechny	rozměrově	stálé	a	omezeně	i	pro	nestálé	
dřevěné	dílce.	Díky	dostatečně	dlouhé	době	zasychání	lze	zpracovávat	velké	plochy,	aniž	
by	na	místě	styku	došlo	k	barevnému	překrytí.	Díky	neskapávající	konsistenci	se	výborně	
aplikuje	při	natírání	dřevěných	stropů	a	dřevěných	obkladů.
	
Vlastnosti:	 Lazura	 s	 nízkým	 obsahem	 rozpouštědel,	 dlouhodobě	 chrání	 dřevo	 proti	
škodlivým	houbám	zbarvujícím	dřevěné	konstrukce.	Odolává	povětrnostním	vlivům,	trvale	
vysoká	ochrana	proti	UV-záření.	Propouští	vodní	páry,	výborná	elasticita,	díky	optimální	
době	zasychání	snadné	a	pohodlné	zpracování.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,25	l	/1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capadur dekorLazur
Ekologická, vodou ředitelná lazura pro vnitřní i vnější použití.	

Pro	barevné	ochranné	nátěry	dřeva	a	dřevěných	stavebních	dílů,	jako	okna	a	dveře,	brány,	
ploty,	balkónová	zábradlí,	pergoly	apod.	pro	vnější	i	vnitřní	prostředí.
	
Vlastnosti:	Elastická,	ředitelná	vodou,	šetrná	vůči	životnímu	prostředí,	bez	fungicidních	
prostředků,	odolná	vlivům	počasí	a	UV	záření.

Tónování

CE

Spotřeba

0,08	-	0,25	l	/1	vrstva

Balení

1	a	2,5	l

capadur parkettlack
Vodou ředitelný jednosložkový lesklý nebo hedvábně matný transparentní nátěr na 
dřevěné a laminátové podlahy pro vnitřní použití.	

Pro	 transparentní	 nátěry	 normálně	 až	 silně	 zatěžovaných	 dřevěných	 podlah	 v	 bytech	
a	obchodech.	Vhodné	i	na	korek	a	k	dodatečným	nátěrům	hotových	parket	a	laminátových	
podlah.
	
Vlastnosti:	Jednosložkový,	vysoce	zatížitelný,	nežloutne,	dobře	se	rozlévá,	rychleschnoucí,	
elastický,	odolný	běžným	čistícím	prostředkům,	ředitelný	vodou.

Tónování

ne

Spotřeba

0,1	-	0,15	l	/1	vrstva

Balení

0,75	a	2,5	l
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capadur GreyWood
Vysoce pigmentovaná lazura na dřevo, netvořící souvislou vrstvu (difuzní).

Na	 bázi	 kombinace	 pojiva	 alkydové	 a	 akrylátové	 pryskyřice,	 ředitelné	 vodou,	 s	 kvalitní	
kombinací	pigmentů,	která	dodává	dřevu	přírodní	zašedlý	vzhled.	Vodoodpudivá,	odolná	
proti	světlu	a	povětrnostním	vlivům,	s	konzervačním	účinkem.

Tónování

CE

Spotřeba

0,07	-	0,1	l/1	vrstva
celkem	alespoň	0,2	l

Balení

1	a	5	l

capadur Silverstyle
Vysoce pigmentovaná efektní lazura na dřevo s metalickým vzhledem, netvořící 
souvislou vrstvu (difuzní).

Na	 bázi	 kombinace	 pojiva	 alkydové	 a	 akrylátové	 pryskyřice,	 ředitelné	 vodou,	 s	 kvalitní	
kombinací	 pigmentů.	 Vodoodpudivá,	 odolná	 proti	 světlu	 a	 povětrnostním	 vlivům,	
s	konzervačním	prostředkem	tvorby	filmu.

capadur Twinproof
Transparentní lazura na dřevo, tvořící minimální vrstvy, poskytuje ochranu proti 
vlivu UV záření.

Na	 bázi	 akrylátového	 pojiva,	 ředitelného	 vodou,	 s	 mikronizovanými	 téměř	 bezbarvými	
pigmenty,	 odolnými	 proti	 působení	 UV	 záření,	 a	 s	 hydrofobními	 složkami	 na	 ochranu	
proti	 stékající	 vodě.	 Lazura	 vytváří	 silně	 vodoodpudivý	 difuzní	 film,	 odolný	 proti	 světlu	
a	povětrnostním	vlivům.	Obsahuje	konzervační	prostředek	proti	zamodralosti.

capadur Greyexpress
Transparentní efektní impregnace na dřevo na bázi rozpouštědla, s mírnými 
hydrofobními účinky.

Pro	rychlé	přírodní	zešednutí	nového	dřeva.

Tónování

	

Spotřeba

cca	0,7	l	/1	vrstva

Balení

1	a	3	l

Tónování

CE

Spotřeba

0,07	-	0,1	l/1	vrstva
celkem	alespoň	0,2	l

Balení

1	a	5	l

Tónování

	

Spotřeba

0,08	-	0,12	l/1	vrstva
celkem	alespoň	0,2	l

Balení

1	a	5	l
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peneTrAce - vodní - pigmentované

capatect penetrace pod omítky
Pigmentovaná speciální základní barva pro strukturované omítky v exteriéru 
i interiéru.	

Zlepšuje	 přilnavost,	 s	 dobrou	 kryvostí,	 pro	 nanášení	 tenkovrstvých	 omítek	 v	 exteriéru	
i	interiéru.	Speciální	pojivo	(ASS)	umožňuje	společnou	aplikaci	se	všemi	strukturovanými	
omítkami	Capatect,	Caparol	a	Sylitol.

Tónování

CE,	výroba

Spotřeba

0,2	kg

Balení

25	a	7	kg

capagrund
Vodou ředitelná, pigmentovaná základní barva. 

Pro	zajištění	přilnavosti,	dobře	kryjící	a	držící	nátěr	na	nosné	minerální	podklady,	dobře	
držící	 staré	nátěry,	 hladké	betonové	plochy	a	plochy,	 z	nichž	byl	 odstraněn	nátěr	před	
dalším	ošetřením.

Tónování

CE

Spotřeba

0,15	-	0,2	l

Balení

10	a	2,5	l

caparol Haftgrund
Vodou ředitelná, pigmentovaná základní barva pro vnitřní použití.	

Pro	dobře	kryjící,	hrubé	základní	nátěry	ve	vnitřních	prostorách	pod	nátěry	disperzními	
nebo	 disperzně	 silikátovými	 barvami.	 Speciálně	 jako	 kotvící	 nátěr	 na	 hladké	 podklady,	
sádrokartonové	desky,	beton,	sádru,	nebo	staré	pevné	disperzní	nátěry.

Tónování

CE

Spotřeba

0,15	-	0,2	l

Balení

10	a	5	l

caparol Filtergrund
Vodou ředitelný základní izolační nátěr. Pro překrytí skvrn po nikotinu, vodě, sazích 
a dalších ve vodě rozpustných znečišťujících látek.

Pigmentovaná	 základní	 barva	 na	 disperzní	 bázi	 k	 izolaci	 skvrn	 od	 nikotinu,	 vody,	 rzi,	
mastnot	a	dalších		rozpustných	nečistot.	Základní	nátěr	pod	barvu	IsoDeck,	nebo	jakékoliv	
disperzní	interiérové	barvy	Caparol.
	
Vlastnosti:	 Vodou	 ředitelná,	 šetrná	 k	 životnímu	 prostředí,	 dobře	 izoluje	 rozpustné	
nečistoty,	výborná	přilnavost	k	podkladu,	snadné	zpracování.

electroshield
Vodou ředitelný základní vodivý nátěr stěn a stropů pro odstínění škodlivého 
elektromagnetického záření (elektrosmogu). 

Černý,	elektricky	vodivý	základní	nátěr	k	celoplošnému	snížení:

■	Střídavého	elektromagnetického	pole	 o	nízké	 frekvenci	 (domovní	 rozvody,	 elektrické	
spotřebiče,	atd)

■	Elektromagnetického	záření	o	vysoké	frekvenci	(vysílače,	bezdrátové	a	mobilní	telefony,	
atd)

Zvláště	 vhodné	 pro	 citlivé	 prostory,	 jako	 dětské	 pokoje,	 ložnice,	 nemocnice,	 školy	
a	školky.

Vlastnosti:	 Elektricky	 vodivý,	 redukuje	 záření	 až	 o	 99,5%.	 Minimální	 emise,	 vodou	
ředitelný,	 bez	 zápachu,	 příznivý	 životnímu	 prostředí.	 Výborná	 přilnavost,	 prodyšný	 pro	
vodní	páry.

Tónování

bílá

0,15	-	0,18	l	

Balení

12	kg

Tónování

cca	320	ml	/2	vrstvy

Balení

5	l
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peneTrAce - vodní - transparentní

AmphiSilan LF koncentrát
Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel na hrubě porézní, nasákavé, 
lehce se drolící omítky, dále na vápenopískové zdivo před aplikací fasádní barvy 
AmphiSilan nebo AmphiSilan-Compact.
	
Vlastnosti: Odolný	 vůči	 vlivům	 počasí.	 Dobře	 proniká	 do	 podkladu.	 Zpevňuje	 povrch	
a	 zvyšuje	 jeho	 vodoodpudivost,	 aniž	 by	 ovlivnil	 paropropustnost	 následně	 nanesené	
AmphiSilan	vrstvy.	Bez	použití	rozpouštědla,	ekologický,	neutrální	zápach.

Tónování

Spotřeba

0,1	l

Balení

12	kg

carboSol Grund
Základní nátěr barvy CarboSol Compact.

Speciální	 penetrační	 prostředek	 ke	 zpevnění	 podkladu	 a	 sjednocení	 nasákavosti	 před	
použitím	fasádní	barvy	CarboSol	Compact.

Tónování

Spotřeba

0,1	-	0,15	kg

Balení

12	kg

Sylitol koncentrát
Penetrační nátěrová hmota a ředidlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních 
podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnávání silné nebo rozdílné savosti 
podkladů pod silikátovými nátěry, dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol.

Tónování

Spotřeba

0,1	-	0,15	l

Balení

12	kg

Sylitol Fixativ
Penetrační prostředek a pojivová báze čistě silikátových barev.	

Slouží	jako	pojivová	báze	čistě	silikátové	barvy	Sylitol	Kristallin.

Tónování

Spotřeba

dle	použítí

Balení

10	l

caparol penetrace pod disperzní barvy
Penetrační a zpevňující materiál na akrylátové bázi, dodávaný jako koncentrát.	

K	regulaci	nasákavosti	u	pevných	minerálních	podkladů	se	silnou	nebo	nerovnoměrnou	
nasákavostí.	 Caparol	 penetrace	 pod	 disperzní	 barvy	 se	 výborně	 hodí	 pro	 aplikaci	 na	
porézních,	savých	podkladech	jako	jsou	omítky,	nepálené	cihly,	pórobetonové	interiérové	
povrchy	 či	 obklady	 z	 vápenopískových	 cihel.	 Dodává	 se	 jako	 ekonomické	 balení	
koncentrátu,	který	se	před	použitím	ředí	vodou	1:3	–	1:5.

Tónování

Spotřeba

0,04	-	0,1	l

Balení

10	a	1	l

caparol Tiefgrund LF
Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel na silně nebo nestejnoměrně nasákavé 
podklady, dále na jemně se drolící omítky a na zpevnění betonových povrchů.	

Jelikož	 se	 vyznačuje	 nevýrazným	 zápachem,	 lze	 použít	 v	 celém	 bytě,	 v	 nedostatečně	
větraných	 místnostech,	 v	 místnostech	 sloužících	 výrobě	 a	 skladování	 potravin,	 dále	
v	místnostech	s	nebezpečím	výbuchu,	ve	kterých	chybí	bezpečnostní	zařízení.

Tónování

Spotřeba

0,2	kg

Balení

12	kg
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peneTrAce - vodní - transparentní

capaplex
Bezbarvý penetrační a zpevňující materiál a krycí hmota na bázi umělé pryskyřice.

Penetrační	nátěr	pevných,	nosných	podkladů	se	silnou	nebo	nerovnoměrnou	nasákavostí.	
Lesklý	 krycí	 nátěr	 matných	 nátěrů	 a	 strukturovaných,	 plastických	 povrchů.	 Obzvláště	
vhodný	 pro	 pórobetonové	 podklady.	 Vedle	 výše	 uvedených	 se	 dobře	 aplikuje	 ke	
zdokonalení	 barev	obsahujících	 klih,	 dále	před	aplikací	 plastických	nátěrů	pro	 výrazné	
prodloužení	času	na	zpracování,	díky	čemuž	je	zpracování	snazší.

Tónování

Spotřeba

0,05	-	0,2	l

Balení

10	l

caparol Tiefgrund TB
Bezbarvá rozpouštědlová penetrace pro vnitřní i vnější použití.	

Pro	 hluboce	 pronikající,	 silnou	 nasákavost	 sjednocující	 základní	 nátěry	 sprašujících	
omítek,	 sádrových	 omítek	 a	 sádrokartonových	 desek.	 Základní	 nátěr	 na	 plochy	 po	
odstraněném	nátěru	nebo	plochy	se	zbytky	makulatury	a	klihu.	Lze	aplikovat	i	při	teplotách	
pod	bodem	mrazu.

Tónování

	

Spotřeba

0,15	-	0,3	l

Balení

10	l

dupagrund
Ředidlo a penetrace pro použití v systému barev Duparol.	

Speciální	základní	prostředek	ke	zpevnění	nepevných,	křídujících	a	sprašujících	omítek	
a	betonových	ploch,	vhodný	pro	kritické	podklady	a	ke	zpevnění	podkladů	po	odstranění	
starých	 nátěrů.	 Povrchově	 zpevňuje	 staré,	 dobře	 držící	 ale	 křídující	 nátěry.	 Nevhodný	
k	nátěrům	tepelně	izolačních	systémů	s	polystyrénovým	izolantem	a	omítek	obsahujících	
polystyren.

Tónování

	

Spotřeba

0,15	-	0,3	l

Balení

30	a	5	l

peneTrAce - rozpouštědlové - transparentní



LAKy A LAzUry - vodní

64

SpeciáLní prOdUKTy................................................................. 64

-	Protiplísňové		.............................................................................................................65
-	Odstraňovače		...........................................................................................................65



LAKy A LAzUry - vodní

65

SpeciáLní prOdUKTy - protiplísňové

capatox biocidní nátěr
Vodou ředitelná biocidní látka s algicidními, fungicidními a antiplísňovými účinky.	

K	ošetření	exteriérových	a	interiérových	ploch	napadených	řasami,	houbami	nebo	plísně-
mi,	před	aplikací	následujících	nátěrů:	Indeko-W	a	Malerit-W	(v	interiéru)	nebo	Amphibo-
lin-W,	Duparol-W	a	Cap	Elast	Phase	2-W	(v	exteriéru).
	
Vlastnosti:	Snadno	zpracovatelná,	bez	zápachu,	neškodí	životnímu	prostředí.

Tónování

Spotřeba

0,15	-	0,3	l

Balení

1	l

Odstraňovač starých nátěrů zelený
Ekologický odstraňovač nátěrů.	

Slouží	 k	 odstranění	 barev	 a	 omítek	 obsahujících	 organická	 pojiva.	 Grüner	 Abbeizer	 je	
vhodný	 pro	 odstranění	 disperzních,	 latexových	 a	 akrylových	 nátěrů	 a	 omítek	 na	 bázi	
umělé	 pryskyřice,	 systémů	 překrývajících	 trhliny	 a	 jednosložkových	 laků	 z	 vnitřních	
a	vnějších	povrchů	omítek,	přírodního	kamene,	dřeva	a	kovu.
	
Vlastnosti:	Pastovitá	směs	z	rozpouštědla	s	vysokou	schopností	pronikání	do	hloubky,	
lze	emulgovat	s	vodou,	uživatelsky	příjemná.	Neobsahuje	chlorované	a	aromatické	uhlo-
vodíky,	parafin,	ani	jiné	vosky.

Tónování

Spotřeba

0,3	až	1	kg

Balení

12	a	3	kg

SpeciáLní prOdUKTy - odstraňovače



LAKy A LAzUry - vodní

66

SAnAce A pOVrcHOVé úprAVy BeTOnU A pOdLAH	................... 66

-	Reprofilační	materiály	-	Disbocret		.............................................................................67
-	Nátěry	betonu	a	fasád	-	Disbocret		............................................................................68
-	Podlahové	nátěry	a	sanace	balkonů,	lodžií	a	teras	-	Disbon		.....................................69



LAKy A LAzUry - vodní

67

reprOFiLAČní mATeriáLy - disbocret

disbocret 502 protec plus
Protikorozní ochrana železné výztuže a spojovací most mezi starým betonem a opravnými maltami Disbocret.
	
Vlastnosti:	Protikorozní	ochrana	a	spojovací	most	v	jednom,	jednoduché	zpracování,	krátké	prodlevy	mezi	pracovními	kroky,	
použitelná	na	vlhkém	podkladě,	odolná	proti	mrazu	a	posypovým	solím,	výborná	přilnavost	ke	všem	druhům	betonu.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	a	10	kg

disbocret 504 jemná malta
Opravná malta na beton, pro sílu vrstvy 5 – 40 mm.

K	reprofilaci	chybějících	a	vypadaných	částí	a	k	celoplošným	vrstvám	např.	ke	zvýšení	betonové	vrstvy.
	
Vlastnosti:	 Snadno	 se	 zpracovává	 (též	 strojově),	 vysoce	 pevná	 a	 mechanicky	 odolná,	 nehořlavá,	 vhodná	 k	 velkoplošným	
opravám	lehčených	betonů.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

disbocret 505 jemný tmel
Jemný tmel k částečnému nebo celoplošnému tmelení betonu.
	
Pro	vrstvy	o	síle	1	–	5	mm.	K	celoplošnému	tmelení	a	reprofilaci	chybějících	částí	do	síly	5	mm	a	k	vyplnění	pórů	a	nerovností.

Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává	(též	strojově),	vysoká	vydatnost,	po	zaschnutí	lze	vyhladit	plstěným	hladítkem.	Jako	pojivo	je	
použito	speciální	kombinace	cementu	a	organických	pojiv.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

disbocret 506 špachtlovací hmota
Jemný tmel k částečnému tmelení betonů a k vyplňování pórů a nerovností betonových ploch. Určeno pro vrstvy do 
3mm.

K	vyplňování	pórů	a	nerovností	a	k	částečnému	tmelení	betonových	ploch	do	3	mm	síly	vrstvy.	Ke	sjednocení	povrchu	s	různou	
strukturou	při	opravě	betonových	ploch.
	
Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává	 (též	strojově),	 vysoce	pevný	a	mechanicky	odolný,	použitelný	do	 téměř	nulových	vrstev,	
výhodná	doba	zpracovatelnosti.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

disbocret 544 hrubá malta pcc i
Opravná malta na beton upravená umělou pryskyřicí, pro sílu vrstvy 30 – 100 mm.
	
K	 reprofilaci	 hlubokých	 chybějících	 a	 vypadaných	 částí	 a	 k	 nivelačnímu	 vyrovnání	 pochozích	 a	 dynamicky	 namáhaných	
betonových	ploch.	K	vytvoření	plovoucích	i	pevně	spojených	potěrových	vrstev.
	
Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává,	nízký	poměr	voda	–	cement,	zabraňuje	pronikání	CO2	a	vlhkosti,	omezuje	korozi,	odolná	
mrazu	a	posypovým	solím.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

disbocret 507 multitec
Víceúčelová, rychle tuhnoucí opravná malta s aktivní protikorozní ochranou k reprofilaci betonu v jednom pracovním 
kroku.
	
K reprofilaci chybějících nebo vylámaných částí v železobetonu bez nutnosti použití protikorozního nátěru a spojovacího 
můstku. Použití pro vrstvy 5 – 40 mm v jednom pracovním kroku. Krycí vrstva výztuže musí být alespoň 1 cm.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	a	10	kg
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disbocret 545 jemná malta pcc ii
Opravná malta na beton upravená umělou pryskyřicí, pro sílu vrstvy 5 – 40 mm.
	
K	 reprofilaci	 hlubokých	 chybějících	 a	 vypadaných	 částí	 a	 k	 nivelačnímu	 vyrovnání	 pochozích	 a	 dynamicky	 namáhaných	
betonových	ploch.	K	vytvoření	pevně	spojených	potěrových	vrstev.
	
Vlastnosti:	Snadno	se	zpracovává,	nízký	poměr	voda	–	cement,	zabraňuje	pronikání	CO2	a	vlhkosti,	omezuje	korozi,	odolná	
mrazu	a	posypovým	solím.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

disbocret 548 malta Spcc
Opravná malta na beton upravená umělou hmotou, pro sílu vrstvy 10 – 100 mm.
	
K	reprofilaci	hlubokých	chybějících	a	vypadaných	částí	technologií	mokrého	i	suchého	nástřiku.	K	celoplošné	úpravě	betonu,	
např.	ke	zvýšení	vrstvy	betonu.
	
Vlastnosti:	Vysoce	vydatná,	nízký	poměr	voda	–	cement,	zabraňuje	pronikání	CO2	a	vlhkosti,	omezuje	korozi,	odolná	mrazu	
a	posypovým	solím.

Spotřeba

dle	použití

Balení

25	kg

reprOFiLAČní mATeriáLy - disbocret

disbocret 515	
Kvalitní finální nátěr na beton s extrémně vysokou kryvostí. 

Překrývá	drobné	trhliny	v	povrchu	betonu.	Chrání	před	průnikem	škodlivých	látek	a	vody.	Pro	vysoké	zatížení	
na	nové,	staré	i	opravované	betony	a	železobetony.
	
Vlastnosti:	Ideální	vlastnosti	pro	zpracování,	odolný	vlivům	povětrnosti,	alkáliím	a	UV	záření.	Překrývá	
povrchové	trhlinky	do	velikosti	0,1	mm,	prodyšný	pro	vodní	páry,	omezuje	průnik	CO2	a	SO2,	plněný,	dobře	se	
rozlévá.

Tónování

CE

Spotřeba
dle	použití

Balení

12	l	(CE)
15	l	(bílá)

náTěry BeTOnU A FASád - disbocret
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reprOFiLAČní mATeriáLy - Alcret basicpOdLAHOVé náTěry A SAnAce BALKOnů, LOdžií A TerAS - disbon

disbon 400
Vodou ředitelný jednosložkový lak na betonové podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. 

Vhodný	 jako	nátěr	pro	retenční	vany	na	oleje	a	motorovou	naftu.	Ochranný	nátěr	na	minerální	podlahy	ve	vnějším	i	vnitřním	
prostředí,	pro	tvrdé	asfaltové	potěry	ve	vnitřním	prostředí,	mimo	plochy	pojízdné	a	plochy	trvale	zatížené	vodou.	Úředně	ověřený	
nátěr	pro	retenční	vany	na	oleje	a	motorovou	naftu.

Vlastnosti:	Odolný	vlivům	povětrnosti,	ředitelný	vodou,	elastický,	odolný	olejům

Tónování

CE

Spotřeba

min.	0,2	l

Balení

16	a	2	kg	(CE)	
12,5	l

(standartní	odstíny)

disbopox 443
Vodou ředitelná transparentní dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům, impregnaci minerálních 
podlah, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy.

Jako	dodatečné	ošetření	čerstvých	betonových	a	potěrových	podkladů.	Na	minerální	a	tvrdé	podklady	v	místnostech	s	malou	
a	středně	velkou	zátěží.	Aplikace	v	soukromém,	průmyslovém	i	obchodním	sektoru.	Např.	dílnách,	skladech,	jídelnách,	výstav-
ních	sálech,	obchodech.	

Vlastnosti:	Disbopox	443	EP-Impergniergrund	zvyšuje	chemickou	a	mechanickou	odolnost	nasákavých	minerálních	podkladů.	
Snižuje	prašnost	a	nasáknutí	škodlivých	látek.	Možné	použití	na	ještě	vlhkých	betonových	a	potěrových	podkladech,	brání	příliš	
rychlému	vysychání	a	dodatečně	ošetří	čerstvou	plochu.	Díky	dobré	propustnosti	vodních	par	lze	aplikovat	též	na	anhydritové	
a	magnezitové	povrchy.	Dobře	odolává	ředěným	alkáliím,	slabým	kyselinám,	benzinu,	vodě	a	roztokům	posypové	soli.

Tónování

	

Spotřeba

dle	použití

Balení

10	kg

disbon 481 ep-Uniprimer
Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího 
broušení, pro vnější i vnitřní použití.

Spojovací	most	na	nesavé	podklady.	Protikorozní	ochrana	na	železo,	ocel	a	pozinkované	plochy.	Přetíratelná	téměř	všemi	dvou	-	
i	jednokomponentními	nátěrovými	hmotami.
	
Vlastnosti:	Drží	 prakticky	 na	 všech	nesavých	podkladech,	 podklad	 se	nemusí	 brousit.	Na	odrezených	 železných,	 ocelových	
a	zinkových	plochách	působí	jako	aktivní	protikorozní	ochrana.

Tónování

	

Spotřeba

0,12	-	0,17	kg

Balení

1	kg	a	10	kg

disbopox 442
Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům 
z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli.
	
Pro	minerální	podlahy	a	tvrdý	asfalt	ve	vnitřním	použití	se	slabým	až	středním	zatížením	v	soukromém,	průmyslovém	a	dílenském	
provozu.	Pro	podlahy	v	garážích,	myčkách	a	sanitárních	prostorách.
	
Vlastnosti:	Prodyšný	pro	vodní	páry,	odolný	vlivům	povětrnosti,	dobře	odolává	chemikáliím,	odolný	změkčovadlům	pneumatik,	
vodou	ředitelný.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba

0,2	-	0,25	kg	/1	vrstva

Balení

10	a	5	kg

disbopox 447
Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice.
	
Na	mírně	a	středně	namáhané	podlahy	průmyslových	a	obchodních	objektů.	Ochranný	nátěr	vysoce	namáhaných	interiérových	
stěn,	odolný	vůči	chemikáliím	a	dezinfekčním	prostředkům.	Podlahy	průmyslových	a	obchodních	objektů	s	dopravou,	jako	
např.:	spojovny,	topné	centrály,	sklady,	archívy,	obchody,	chodby,	únikové	cesty	a	schodiště,	sociální	místnosti.	Stěny	místnosti	
s	mokrým	provozem	vystavené	působení	chemikálií	a	dezinfekčních	prostředků,	jako	např.	nemocnice,	větrací	šachty,	
laboratoře,	výrobny	potravin	a	poživatin.	

Vlastnosti:	Odolává	ředěným	alkáliím,	slabým	kyselinám,	olejům,	benzínu,	vodě	a	roztokům	posypové	soli.	Dekontaminovatelná,	
difúzní,	vhodná	pro	anhydritové	a	magnezitové	povrchy.

Tónování

CE

Spotřeba

0,2	-	0,25	kg	/1	vrstva

Balení

10	kg
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disboxid 471 AS Grund
Pigmentovaný vodivý základní epoxidový nátěr bez rozpouštědel, vhodný do míst, kde je nutná ochrana před výboji 
statické elektřiny.
	
Pro	základní	vodivý	nátěr	v	systému	antistatických	podlah	Disboxid	EP-Antistatik-Systém.	Vytvoří	základní	vodivou	vrstvu	se	
svodovým	odporem	nižším	než	106	Ohmu.
	
Vlastnosti:	Pigmentovaný,	elektricky	vodivý,	dvoukomponentní	epoxid	ředitelný	vodou,	neobsahuje	rozpouštědla.

Tónování

	

Spotřeba

0,1	kg

Balení

5	kg

disboxid 444 dickschicht
Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny. 
Obsahuje malý podíl rozpouštědel.

Dobře	odolává	mechanickému	a	chemickému	namáhání.	Aplikace	v	interiéru	i	exteriéru,	možné	provedení	protiskluzného	po-
vrchu	a	nopové	struktury.	Na	chemicky	a	mechanicky	silně	namáhané	vnitřní	i	vnější	minerální	a	kovové	podklady.	Např.	prů-
myslové	prostory	s	provozem	vysokozdvižných	vozíků,	ochranný	nátěr	stavebních	konstrukcí	v	chemicky	agresivním	prostředí	
(galvanizovny,	výrobny	baterií,	atd.),	čističky	odpadních	vod,	protiskluzné	povrchy,	 jako	přilnavá	vrstva	mezi	starým	a	novým	
betonem,	posypaná	pískem	nebo	čerstvá.
	
Vlastnosti:	Odolná	vůči	otěru,	odolává	agresivnímu	chemickému	a	mechanickému	namáhání.	Zatvrdnutý	 film	odolává	vodě	
(i	 při	 trvalém	 namáhání	 vodou),	 roztokům	 posypové	 soli,	 ředěným	 kyselinám,	 minerálním	 olejům,	 tukům,	 alkáliím	 a	 čisticím	
prostředkům.	Nekryje	trhliny.

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

dle	použití

Balení

10	kg

disboxid 464
Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských 
provozech.
 
Pro	 minerální	 podlahy	 se	 středním	 až	 extrémním	 zatížením,	 jako	 výrobní	 a	 skladové	 prostory	 s	 provozem	 vysokozdvižných	
vozíků,	expediční	rampy,	velkoobchodní	haly.

Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům	 i	 chemikáliím,	 použitelná	 ve	 vnitřním	 i	 vnějším	 prostředí,	 variabilní	 možnosti	
zpracování.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba

dle	použití

Balení

30	kg

disboxid 467
Pigmentovaný epoxidový nátěr pro extrémní namáhání.	

K	vytvoření	vysoce	odolných	nátěrů	s	protiskluzovou	úpravou	v	jednom	pracovním	kroku.	Pro	minerální	podklady	se	středním	až	
vysokým	zatížením	v	průmyslu,	dílnách,	parkovištích	a	podzemních	garážích	s	požadavkem	protiskluzové	úpravy.	Alternativní	
protiskluzová	krycí	vrstva	pro	Disboxid	EP-Antistatik-systém.
	
Vlastnosti:	Extrémně	odolný	při	nízké	spotřebě.	Vysoce	odolný	vlivům	povětrnosti,	mechanickému	opotřebení	a	chemikáliím.	
Trvanlivá	 krycí	 vrstva	 pro	 Disboxid	 EP-Antistatik	 -	 system.	 Stejnoměrná	 a	 kontrolovatelná	 spotřeba	 díky	 typickému	 způsobu	
zpracování.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba
0,6	kg

Balení

15	kg

disboxid 462
Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu.

Po	smísení	s	pískem	Disboxid	946	Mörtelquarz	vhodná	ke	zhotovení	sanační	maltové	hmoty	na	extrémně	namáhané	průmyslové	
podlahy.	 Výborně	 odolává	 silnému	 chemickému	 a	 mechanickému	 namáhání,	 neobsahuje	 rozpouštědla.	 Základní	 nebo	
samonivelační	nátěr	pod	průmyslové	podlahy,	jako	např.	Disboxid	464,	EP-Decksiegel.	Jako	pojivo	křemenného	písku	Disboxid	
946	Mörtelquarz	mimořádně	odolná	vůči	otěru,	pro	průmyslové	podlahy,	pro	zhotovení	 fabionů,	Pro	hladkou	 i	protiskluzovou	
impregnaci.	Pro	vylévání	trhlin.
	

Vlastnosti:	 Odolává	 povětrnostním	 vlivům,	 trvalé	 vlhkosti,	 slabým	 kyselinám,	 alkáliím,	 roztokům	 posypových	 solí,	 benzínu,	
živočišným	i	minerálním	olejům	a	tukům,	moči,	dále	domácím	čisticím	prostředkům.

Tónování

CE

Spotřeba

dle	použití

Balení

25,	10	a	5	kg
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disboxid 448
Pigmentovaná, elastická dvousložková epoxidpolyuretanová stěrka na balkony, terasy a podloubí. Alternativní izolace 
pod dlažbu.
	
Stěrková	hmota	na	minerální	a	keramické	podlahy	ve	vnějším	prostředí,	jako	balkony,	terasy,	podloubí.
	
Vlastnosti:	Elastická,	překrývá	trhliny,	odolná	vlivům	povětrnosti,	trvale	elastická,	odolná	mechanickému	zatížení.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba
dle	použití

Balení

10	a	3	kg

disboxid 437
Dvousložkový epoxidový transparentní nátěr určený pro vnitřní prostory.
	
Vhodný	jako	uzavírací	nátěr	systému	Multicolor,	Stonecolor	a	Artefloor.	Ke	krycím,	vysoce	odolným	nátěrům	tvrdých	epoxidových	
vrstev.
	
Vlastnosti:	Zvyšuje	odolnost	epoxidových	vrstev.	Odolný	mechanickému	namáhání	a	běžným	úklidovým	prostředkům.

Tónování

transparentní

Spotřeba
dle	použití

Balení

10	kg

disboxid 942 míchací písek
Jemný, žárem přesušený křemenný písek.
	
Používá	se	ve	spojení	s	epoxidovými	nátěrovými	hmotami	Disboxid	jako	zásyp	pro	lepší	propojení	jednotlivých	vrstev,	plnivo	do	
stěrkových	hmot	a	k	vytvoření	protiskluzového	efektu.	Zrnitost	0,1	-	0,4	mm.

Tónování

Spotřeba
dle	použití

Balení

25	kg

disbothan 446
Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr.	

Pro	netěsné	keramické	dlažby	balkonů,	teras	a	podloubí.	Výborná	ochrana	velkoplošných	a	mozaikových	obkladů	ve	vnějším	
prostředí.	Odolná	krycí	vrstva	barevných	nebo	vločkových	nátěrů,	jako	Disboxid	Multicolor,	Disboxid	448,	Disbon	404,	ve	vnějším	
prostředí.
	
Vlastnosti:	 Přenáší	 drobné	 trhliny,	 velice	 dobře	 drží	 na	 glazované	 i	 slinuté	 dlažbě,	 odolává	 dlouhodobému	 zatížení	 vodou,	
odolný	vlivům	povětrnosti	a	UV	záření.	Lze	aplikovat	jako	hladká	nebo	protiskluzová	vrstva.	

Tónování

transparentní

Spotřeba
dle	použití

Balení

5	a	1l

disboxid 943 posypový písek	
Žárem přesušený křemenný písek.
	
Používá	se	ve	spojení	s	epoxidovými	nátěrovými	hmotami	Disboxid	jako	zásyp	pro	lepší	propojení	jednotlivých	vrstev,	plnivo	do	
stěrkových	hmot	a	k	vytvoření	protiskluzového	efektu.	
Zrnitost	0,4	-	0,8	mm.

disboxid 944 posypový písek	
Hrubý, žárem přesušený křemenný písek.
	
Používá	se	ve	spojení	s	epoxidovými	nátěrovými	hmotami	Disboxid	jako	zásyp	pro	lepší	spojení	jednostlivých	vrstev,	plnivo	do	
stěrkových	hmot	a	k	vytvoření	protiskluzového	efektu.
Zrnitost	0,7	–	1,2	mm

Tónování

Spotřeba
dle	použití

Balení

25	kg

Tónování

Spotřeba
dle	použití

Balení

25	kg
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disboxid 946 maltový písek	
Žárem přesušený křemenný písek.
	
Používá	se	ve	směsi	s	epoxidovými	hmotami	Disboxid	jako	plnivo	pro	vytvoření	plastbetonu.	
Zrnitost	0,25	-	2	mm.

Spotřeba
dle	použití

Balení

25	kg

disbon 947 Slidestop	
Přípravek k vytváření jemné protiskluzové struktury v rámci podlahových nátěrů Disboxid.

Spotřeba
dle	použití

Balení

1	kg

disboxid 948 colorchips	
Barevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů.	

Používá	se	k	optickému	oživení	jednotvárné	plochy	podlahových	nátěrů.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba
30	g

Balení

1	kg

disboxid 957 multicolor chips	
Různobarevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů v systému Disboxid Multicolor.	

Používá	se	k	vytvoření	barevné	optiky	broušeného	kamene.

Tónování

standartní	tóny

Spotřeba
dle	použití

Balení

5	kg

disbocolor 499	
Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid. 

Spotřeba
dle	použití

Balení

10	l

disboxid 419	
Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid.

Spotřeba
dle	použití

Balení

10	kg

disboxid 952 Stelmittel	
Přípravek k zahuštění epoxidových nátěrů Disboxid.
	
Používá	se	k	zahuštění	dvousložkových	nátěrů	Disboxid,	pokud	mají	být	aplikovány	na	šikmých	a	svislých	plochách	(fabiony,	
sokly,	odtokové	plochy	teras	apod.).

Spotřeba
2	-	3%	váhově

Balení

1	kg
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prOdUKTy prO pórOBeTOn - vnější povrchy

Vnější povrch Průmyslové stavby

Lepení

Spárování

Úprava 
podkladu

Základní vrstva
*) 

Povrchová 
úprava

*)		 Základní	vrstva	se	aplikuje	ve	zvláštních	případech	po	konzultaci	s	technickým	poradcem	Alsecco.

**)	 Skelná	tkanina	typ	32	diagonálně	v	rozích	otvorů	(250x250	mm)	nebo	ve	zvláštních	případech	po	konzultaci
	 s	technickým	poradcem	Alsecco.

Bytové domy

Opravná malta 
30

Skelná tkanina
typ 32**) 
Alsitop

Alsitop F

Alsitop
Alsitop F
Alsitop T

Egalizační barva
Alsicolor Quatro
Fasádní barva Si

Klefu

Klefu
Alseccoflex W

Alseccocryl 
M

Alseccopor
Quattro

Alseccopor
Quattro

Alseccocryl 
M

Skelná tkanina
typ 32**) 
Alsitop

Alsitop F

Alsitop
Alsitop F
Alsitop T

Alseccopor 
Si

Alseccopor 
Si

Alsicolor, Alsicolor Quatro, Fasádní barva M 

Opravná malta 30
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ALS KLeFU	
Výplň horizontálních spar a lepení pótobetonových dílců v exteriéru. 

Materiál	 má	 vysokou	 plnivost,	 vytváří	 poddajný	 spoj	 a	 dobré	 překlenutí	 trhlin.	 Má	 nepatrnou	 smrštivost,	 je	
přetíratelný.

Tónování

bílá

Spotřeba

dle	způsobu	použití

Balení

Role	50	m

Tónování

světle	šedá

Spotřeba

1,0	kg	/dm2	spravovaného	místa

Balení

Pytel	25	kg

Tónování

bílá

Spotřeba

Šířka	spáry	15	mm	-	250	g/m	
Šířka	spáry	20	mm	-	500	g/m	

Balení

Plastový	sáček	2,5	kg,	Karton	15	kg					
Kartuše	310	ml,	Karton	40	ks

Tónování

bílá

Spotřeba
200	g/m	v	závislosti	na	šířce	pásku

Balení
Plastový	sáček	3	kg	Karton	18	kg

Tónování

bílá

Spotřeba
Lepení:	200	g/m	pásku	o	š	=	cca	10	mm	
Výplň	spár:	v	závislosti	na	šířce	spáry	ca	

150g/m
Balení

Plastový	sáček	3	kg	Karton	18	kg

Tónování

	

Spotřeba

dle	způsobu	použití

Balení

Role	50	m

ALS Lepicí tmel FW	
K lepení dílů z pórobetonu.	

Materiál	má	minimální	smrštivost	a	velmi	dobrou	přilnavost.	Je	možné	ho	zpracovávat	až	do	-	8°	C.

Alseccoflex W	
Materiál je určen k dlouhodobému utěsnění připojovacích a montážních prvků a dilatačních spár.

ALS Opravná malta	
K opravám vylomených nebo chybějících částí.

Má	extrémní	odolnost	proti	vzniku	trhlin,	rychle	tuhne	a	smršťuje	se	jen	nepatrně.

ALS Výztužná tkanina pB 	
Speciální výztužná tkanina pro pórobetonové prvky s možností užití v interiéru i exteriéru.

Hmotnost	ca	85	g/m2,	velikost	ok	1,5	x	1,5	mm.Je	dodávána	v	šířkách	600	a	1000	mm

ALS Bandážovací tkanina 100 mm 	
Speciální výztužná tkanina na překrytí spár při použití tmelu DFS.

Hmotnost	ca	85	g/m2,	velikost	ok	1,5	x	1,5	mm,	šířka	100	mm.

Alsecco Tmel dFS
Výplňová stěrka na montážní spáry v betonových dílcích, pórobetonu, 
sádrokartonových deskách, vápenopískovém zdivu a minerálních podkladech. 

Je	vhodná	na	vyrovnání	spár	ve	filigránech.	Je	použitelná	pouze	v	interiéru,	není	vhodná	
do	vlhkých	prostor.

Tónování

bílá

Spotřeba

400	-	500	g	/m	spáry
v	závislosti	na	její	šířce

Balení

25	kg
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Alsitop	
Lehká fasádní minerální dekorační omítka pro tepelně izolační zdivo dle DIN 18550.

Materiál	je	možné	použít	jak	pro	základní	vrstvu,	tak	pro	konečnou	povrchovou	úpravu.	Je	dodáván	ve	variantách	
pro	hladký	zfilcovaný	povrch	-	Alsitop	F,	pro	rýhovanou	-	Alsitop	R	a	zrnitou	strukturu	-	Alsitop	T.	

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba
cca	0,12	-	0,18	l/m2/nátěr

Balení

15	l

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba
cca	0,15	-	0,20	l/m2/nátěr

Balení

15	l

Tónování

ve	výrobě

Spotřeba

cca	0,15	-	0,20	l/m2/nátěr

Balení

15	l

Tónování

standardní	tóny
zákl.	barva	bílá

Spotřeba
Základní	vrstva:	5,5	kg/m2	
Vrchní	vrstva:	3,0	kg/m2

Balení

25	kg

Alsecco egalizační barva 	
Fasádní barva pro hydrofobizaci a barevné sjednocení silikátových a minerálních omítek.

Dobře	tónovatelná.	S	vysokou	krycí	schopností,	paropropustná,	matná,	vodoodpudivá.	Možno	v	provedení	Ice	
s	tzv.	zimní	úpravou.

Alsicolor 	
Silikonová fasádní barva s vysokou krycí schopností a paropropustností.

Vodoodpudivá,	matná.	Dobře	probarvitelná,	odolná	proti	UV	záření.	Možno	v	provedení	Ice	s	tzv.	zimní	
úpravou.

Alsicolor Quattro	
Vysoce kvalitní silikonová fasádní barva s vysokou krycí schopností a paropropustností.

Je	optimální	ochranou	fasády	proti	povětrnosti	a	mikroorganismům.	Má	velmi	dobrou	vodoodpudivost,	je	matná,	
dobře	probarvitelná,	odolná	otěru	a	UV	záření.	Možno	v	provedení	Ice	s	tzv.	zimní	úpravou.

Tónování

standardní	tóny
zákl.	barva	bílá

Spotřeba
1.	vrstva:	ca	1,0	kg/m2	
2.	vrstva	:	ca	0,8	kg/m2

Balení

25	kg

Tónování

standardní	tóny
zákl.	barva	bílá

Spotřeba
1.	vrstva:	1,0	kg/m2	
2.	vrstva	:	0,8	kg/m2

Balení

25	kg

Alseccopor Quattro	
Dekorační stěrka na silikonové bázi pro vnější povrchy, především pro stavby z pórobetonu. 

Velmi	dobře	odolává	povětrnostním	vlivům,	je	paropropustná,	hydrofobní,	odolná	proti	vzniku	trhlin,	lehce	
zpracovatelná.	Aplikuje	se	vee	dvou	vrstvách.

Alseccocryl m	
Dekorační omítka na akrylátové bázi. 

Spolehlivě	vyplňuje	póry	a	je	odolná	proti	vzniku	trhlin.

Tónování

standardní	tóny
zákl.	barva	bílá

Spotřeba
1.	vrstva:	ca	1,0	kg/m2	
2.	vrstva	:	ca	0,8	kg/m2

Balení

25	kg

Alseccopor Si	
Dekorační stěrka na silikátové bázi pro vnější povrchy, především pro stavby z pórobetonu. 

Velmi	dobře	odolává	povětrnostním	vlivům,	je	odolná	proti	vzniku	trhlin,	vysoce	paropropustná,	dobře	vyplňuje	
póry,	lehce	se	zpracovává.	Aplikuje	se	ve	dvou	vrstvách.	Pro	zvýšení	hydrofobity	resp.	pro	barevné	sjednocení	
se	doporučuje	nátěr	fasádní	barvou	Alsicolor,	Colorcret,	evtl.	Hydroelast	2000.
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Typ objektu Průmyslové stavby Bytové domy

Spárování

Úprava 
podkladu

Základní vrstva

Povrchová 
úprava

Tmel DFS
Bandážovací tkanina š 10 cm*)

Stříkaná omítka FS, FA, FX, FW

Stříkaná omítka FS, FA, FX, FW
Stříkaná omítka s vlákny (Raufaser)
Dekorační omítka (Strukturputz S)

*)	 Pouze	na	základě	individuálního	požadavku	a	po	konzultaci	s	technickým	poradcem	Alsecco.

Dekorační 
omítka, 

stříkaná omítka
FS, FA, FX, FW

Interiérová 
barva

Standardní provedení

Hlazená sádrová omítka

Nadstandardní provedení

Opravná malta 30

prOdUKTy prO pórOBeTOn - vnitřní povrchy

ALS Hlazená sádrová omítka	
Vnitřní tenkovrstvá omítka pro povrchovou úpravu pórobetonu a zdiva.

Tónování

přírodně	bílá

Spotřeba

1,0	kg/m2/	1	mm	tloušťky	vrstvy

Balení

25	kg

Alsecco norol	
Matná interiérová barva. 

Tónování

standardní	tóny
základí	barva	bílá

Spotřeba
100	-	150	ml/m2

Balení

15	l
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Opřete se o nás

Český Caparol, spol. s r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Tel.: (+420) 387 203 402
Fax: (+420) 387 203 422
E-mail: cbudejovice@caparol.cz

Jinonická 80, 158 00 Praha 5
Tel.: (+420) 257 290 288
Fax: (+420) 257 223 941
E-mail: praha@caparol.cz

Škrobárenská 483/6, 617 00 Brno
Tel.: (+420) 546 213 964
Fax: (+420) 545 213 955
E-mail: brno@caparol.cz

www.caparol.cz

Váš partner:

Místa výroby:
Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

Werk Köthen
D-06366 Köthen

Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP “LACUFA-TWER”
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Fries, Burgholzer &
Comp. Baustoffindustrie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-547526 Nazna - Jud. Mureș
LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08525 Plauen
 
Prodejní společnosti:
Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-903 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben
und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
BG-1784 Sofia

TINTAS CAPAROL UNIP.LDA.
P-8365 Armação de Pêra

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125212 Moskau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Moskau
RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02090 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02090 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
BY-220035 Minsk
EE-10112 Tallinn
LT-2028 Vilnius

IP Capabel
BY-220035 Minsk

 
Licenční partneři:
BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. Ș.
TR-81090 Bostanci-Istanbul
PermaRock Products Ltd.
GB-Leicestershire LE11 5TW

RIORDAN & CO (PTY) LTD.
Johannesburg /
Rep. of South Africa

OOO SP DISKOM
BY-224025 Brest

BEROLINA COLOR GmbH
GE-380019 Tbilisi
 
Prodejní partneři:
SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

CAPAPAINTS S.A.
GR-11526 Ampelokipi, Athens


