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Úvodní poznámka
Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při 

odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných systémů Capatect. Tyto postupy vyhovují příslušným směrnicím 

Cechu pro zateplování budov. Dále platí příslušné aktuální podklady k výrobkům, prospekty, technické informace a etikety 

na nádobách. K provedení bezvadné odborné montáže se správným výběrem materiálu jsou nutné tyto předpoklady:

Konstrukce a pořadí vrstev tepel-

ně izolačních kontaktních systémů 

(VKZS) jsou popsány v předpisu 

ETAG 004, ve Směrnicích Cechu 

pro zateplování budov  a v přísluš-

ných zkušebních zprávách. 

Předpisy obsahují metodická 

ustanovení pro zhotovování tepel-

ně izolačních kombinovaných sys-

témů pro venkovní stěny za pou-

žití desek z polystyrénové pěny, 

minerální vlny nebo konopných 

deseku. Jako závazné platí rovněž 

předpisy výrobce.

Tento návod na montáž popisuje 

veškeré varianty tepelně izolač-

ních kombinovaných systémů 

Capatect. 

Napojení a detailní zobrazení, 

jako např. podezdívkové a peri-

metrické izolace, najdete v systé-

mových prospektech tepelně izo-

lačních kombinovaných systémů 

Capatect.

Pro veškerá napojení a detailní provedení 

musí být k dispozici jednoznačné prováděcí 

pokyny.

Stavební úpravy se musí - zvláště při re-

konstrukcích starých domů - sladit s po-

žadavky tepelně izolačního kombinovaného 

systému a příslušně pozměnit, je-li to nut-

né. Koordinaci potřebných přípravných sta-

vebních prací je třeba sladit se zadavatelem 

nebo s vedením stavby.

Potřebná příprava podkladu (např. čistění, 

odstranění vadných míst, odstranění staré 

omítky, vyrovnávací omítka) se řídí podle 

dané situace v objektu a musí se přesně 

popsat v seznamu prací.

Podklad musí svou rovností vyhovovat 

příslušným předpisům. V případě větších 

nerovností je třeba si s vedením stavby 

ujasnit potřebná opatření (např. vyrovnávací 

omítka, změny tloušťky izolačních desek). 

Pomocí lepidla lze vyrovnávat tolerance do 

10 mm.

Na místě se nesmí objevovat vystupující 

vlhkost.

Pokládání tepelně izolačního kontaktního 

systému VKZS se smí provádět až tehdy, 

jestliže budou veškeré horizontální plochy 

opatřeny vhodnými kryty a požadovaná 

napojení se budou moci při lepení desek 

provádět tak, aby byla chráněna proti ná-

razovému dešti.

U novostaveb musí být ukončeny práce na 

vnitřních omítkách a potěrech a stěna musí 

být natolik suchá, aby nedocházelo k nad-

měrnému zvyšování vlhkosti.

Dodavatel musí na vlastní zodpovědnost 

překontrolovat povahu podkladu a staveb-

ní poměry. Jestliže bude mít pochybnosti 

o způsobech práce, uvedených v seznamu 

prací, nebo o jiných údajích, je nutno sdělit 

připomínky písemně při předávání nabídky.



Při stavbě montážního lešení je nutno 

dbát na to, aby byla zaručena dostateč-

ná vzdálenost (pracovní prostor) k ploše 

stěny. Ukotvení lešení se umisťuje mírně 

šikmo zdola nahoru tak, aby do hmoždin-

kových pouzder nemohla pronikat voda. 

Hmoždinky se usazují tak, aby lícovaly s po-

vrchem tepelné izolace. Po ukončení prací 

se potom mohou uzavřít plastovou krytkou, 

natřenou barevným odstínem omítky.

Během montáže a fáze vysychání musí 

teplota okolí činit minimálně +5°C, aby se 

zajistilo řádné tuhnutí a vysychání. Při zpra-

cování omítek Capatect SI činí minimální 

teplota +7°C.

U uvedených hodnot spotřeby se jedná 

o směrné hodnoty za běžných poměrů v 

objektu. Přídavky na prořez a ztráty rozsy-

páním a únikem v závislosti na druhu stavby 

se musí brát v úvahu zvlášť. Je-li to nutné, 

je třeba stanovit přesné hodnoty spotřeby 

provedením vzorové plochy.

Upevňování se provádí ve vzdálenosti 

cca 30 cm zatloukacími hmoždinkami 

Capatect.

Tolerance podkladu se vyrovnávají distanč-

ními podložkami Capatect.

Spoje navazujících lišt se sesazují k sobě 

pomocí spojek soklových lišt Capatect.

Lišty se v žádném případě nesmí montovat 

tak, aby se překrývaly.

Na vytváření venkovních rohů se doporu-

čuje nastřihnout soklovou lištu, nebo použít 

prefabrikovaných lisovaných rohových pro-

filů soklových lišt Capatect.

Jestliže se soklová lišta použije jako boční 

ukončení, doporučuje se vytvoření přísluš-

ného překrytí na vybíhajícím ramenu. Místo 

překrytí se může spojit pomocí nýtů, počí-

tejte však s dilatací lišty.

Montáž soklových lišt
Soklové lišty Capatect se používají jako spodní okraj nad podezdívkou a případně i jako boční ukončení.

Důležité upozornění: Vždy se smí 

montovat jen uzavřené samo-

statné systémy. Vytvářet smíšené 

systémy a kombinovat jednotlivé 

součásti jiných výrobků není po-

voleno. Tyto systémy mají značné 

riziko poškození a ztrácejí záruku 

výrobce.



Lepení fasádních izolačních desek 

Capatect se provádí lepicí a tmelovou hmo-

tou Capatect 190A, příp. lepicí a tmelovou 

hmotou Capatect 186M nebo lepicí hmotou 

Capatect EPS 181.

Fasádní izolační desky Capatect MV, LS 

a HF se lepí lepicí a tmelovou hmotou 

Capatect 133, nebo Capatect Hanfkleber. 

Lepicí a tmelová hmota Capatect se rozmí-

chá s uvedeným množstvím vody pomocí 

míchadla, kontinuální míchačky nebo omí-

tacího stroje tak, aby vznikla správná kon-

zistence na zpracování.

Doba zpracování v závislosti na počasí činí 

2 až 4 hodiny. Již tuhnoucí materiál se v 

žádném případě nesmí znovu rozdělávat 

s vodou.

Nanášení lepidla se u běžných podklado-

vých materiálů musí provádět takzvanou 

„metodou rámečku a bodů“, tzn. po obvo-

du cca 5 cm široký pás a uprostřed desky 

tři terče velikosti dlaně. Množství nanášené-

ho lepidla a výšku pásů je nutno přizpůsobit 

tolerancím podkladu tak, aby se dosáhlo 

alespoň 40 % kontaktní plochy lepidla. U 

desek z minerálních vláken a z korku se 

před nanesením metodou rámečku a bodů 

nanese tenká vrstva lepidla pod mírným 

tlakem.

Lepení lamelových izolačních desek 

Capatect se musí provádět celoplošně. 

Nános lepidla se urovná ozubenou stěrkou 

10 x 10 mm. Nanášení lepidla se může 

provádět i strojem celoplošně na podklad. 

Vrstva lepidla se potom rovněž musí urov-

nat ozubenou stěrkou 10 x 10 mm. Izolační 

desky se usazují mírně posuvným pohy-

bem, aby se docílilo spolehlivého kontaktu 

lepidla s plochou stěny.

Izolační desky se usazují mírně posuvným 

pohybem, aby se docílilo spolehlivého kon-

taktu lepidla s plochou stěny. 

U první řady v soklové liště je třeba dbát na 

to, aby desky přiléhaly pevně k přední hraně 

lišty. V žádném případě zde nesmí lišty vy-

čnívat vlivem příliš malé vrstvy lepidla.

Lepení izolačních desek se musí prová-

dět vždy ve vazbě se svisle přesazenými 

styčnými spárami. Přířezy desek je nutno 

příslušně přizpůsobit. Spáry tvaru T nejsou 

povoleny.

Lepení izolačních desek
fasádní izolační desky Capatect (EPS-F)  (PS = polystyrén)

fasádní izolační desky Capatect MV    (MV = minerální vlákna)

fasádní izolační desky Capatect LS    (LS = lamely z min. vláken)

fasádní izolační desky Capatect HF    (HF = konpné desky)



K průběžným štěrbinám nebo spárám (pa-

nelové a skeletové stavby) nesmí vycházet 

spoje desek. Zde se musí dodržet překrývá-

ní min. 10 cm.

Rovněž je třeba zabránit spojům desek 

v prodloužení linie rohů fasádních otvorů 

(např. oken), aby se zabránilo tvorbě trhlin.

Vystupující části - např. u stropů nebo u 

roletové skříňky - se musí v místě přechodu 

uspořádat bez spojů desek. Přebytečný 

materiál vyřízněte vždy ze zadní strany 

desky.

Za účelem docílení přesného venkovního 

rohu se nejprve musí nalepit jedna izolační 

deska s příslušným přesahem a druhá des-

ka se pak k ní přisadí. Přesahující proužek 

se čistě odřízne. Lepení rohu se musí pro-

vádět střídavě, aby se docílilo zubovitého 

spoje.

Při izolování okenních a dveřních ostění je 

nutno zvolit takovou tloušťku desek, aby po 

obou stranách vždy zůstala viditelná stejná 

šířka rámu „a“, příp. aby se okraje nad se-

bou ležících oken svisle vyrovnaly.

Při lepení izolačních desek nad okenním 

překladem se doporučuje použití pomoc-

ných zařízení, svorek nebo podobných 

předmětů, aby se zabránilo zřícení desky, 

dokud je lepidlo ještě mokré.

Je nutno dbát na přesné a rovné pokládání 

izolačních desek a musí se zabránit výskytu 

plošných nerovností v místech spojů. Desky 

z polystyrénové tvrzené pěny se musí celo-

plošně přebrousit a případný brusný prach 

se musí odstranit. Izolace z minerálních 

vláken a konopné desky se nepřebrušují. 

Aby bylo možné vyrovnat plošné nerovnos-

ti, nanáší se celoplošně vyrovnávací tmel. 

Případné elektroinstalace pod izolantem 

označte, abyste jej při montáži hmoždinek 

nepoškodili.

Do spojů izolačních desek se 

nesmí nanášet lepidlo. Případné 

vzniklé štěrbiny se čistě vyplní 

klínovými přířezy izolační hmoty 

nebo vyplňovací pěnou Capatect 

B1.

Jestliže v důsledku průběhu stav-

by musí izolační desky zůstat po 

delší dobu v neomítnutém stavu,

- desky z minerální vlny se musí 

chránit proti působení vlhkosti,

- polystyrénové desky mohou vli-

vem působení UV záření zežlout-

nout na povrchu. Tato moučnatá 

substance se před nanesením 

armovací vrstvy musí dokonale 

odstranit.



Upevňování hmoždinkami

Důležitou součást tepelně izolačních sys-

témů VKZS představuje upevňování desek 

hmoždinkami. Upevňování hmoždinkami 

má za úkol spolehlivě upevnit izolační hmo-

tu na podklad jako doplněk lepení.

Výběr hmoždinek

Daný materiál stěny určuje druh hmoždinek. 

Materiál stěny musí být možné přiřadit ke 

stavebním materiálům, jako jsou plné cihly, 

normální beton, pohledový beton, panely z 

pohledového betonu, tvárnice z pohledové-

ho betonu nebo příčně děrované cihly. U 

pohledového betonu, panelů z pohledové-

ho betonu a tvárnic z pohledového betonu 

musí postačovat ukotvení do jádrového be-

tonu. U příčně děrovaných cihel bude pro 

výběr hmoždinek směrodatná geometrie 

schématu otvorů, zóna rozpínání hmoždin-

ky musí dosahovat přes vnější skořepinu a 

přes jednu přepážku cihly nebo tvárnice. 

Jestliže nelze daný podklad na ukotvení 

jednoznačně přiřadit k některému z uvede-

ných materiálů stěny, musí se na staveništi 

provést výtažné zkoušky.

Délka hmoždinek

Aby se dosáhlo požadovaných hodnot 

zkoušky vytahování hmoždinek, je nutné 

dodržet níže uvedenou hloubku ukotvení. 

Potřebná délka hmoždinky se skládá:
z hloubky ukotvení + příp. tloušťky staré 

omítky + tloušťky vrstvy lepidla + tloušťky 

izolační hmoty.

Počet hmoždinek

Všeobecně se upevňuje minimálně 6 

hmoždinek na 1 m2. U okrajové zóny 

se potřebný počet zvyšuje v závislosti 

na případech použití na maximálně 12 

hmoždinek na 1 m2. Při rychlostech větru 

nad 135 km/h a výškách budov nad 50 m 

je zapotřebí vést zvláštní důkaz o upevnění 

hmoždinkami.

 

Potřebný počet hmoždinek v okrajové zóně 

budovy - v závislosti na její výšce i na tvaru 

budovy v jejím okolí a tamních převládajících 

rychlostech větru určí statický výpočet.

Vrtání otvorů pro hmoždinky

Dbejte na tato pravidla:
• vrtejte až po dostatečném zatvrdnutí 

  lepidla

• průměr vrtáku = průměr stopky 

 hmoždinky

• otvor kolmo k ploše stěny

• odstraňte vrtný prach z otvoru

• používání příklepové vrtačky nebo 

 vrtacího kladiva je povoleno jen u zdiva

 z plných cihel

• hloubka navrtaného otvoru má být

 o 10 mm větší než hloubka ukotvení 

 hmoždinky

Usazení hmoždinek

Je-li otvor pro hmoždinku řádně vyvrtán, 

hmoždinka se vloží rukou do otvoru a 

rozpínací konec se zatluče kladivem tak, 

aby lícoval s povrchem izolační desky. U 

šroubových hmoždinek se rozpínací šroub 

zašroubuje vhodným nástrojem. Poté se 

zkontroluje pevné usazení hmoždinky v 

podkladu.

Pokud by hmoždinka náležitě nedržela, 

musí se usadit ještě jednou!

Schéma uložení hmoždinek

Obě následující schémata platí pro upevnění 

izolačních desek z materiálu EPS-F, MV 

s podélnými vlákny a konopných desek 

pomocí 6 hmoždinek na 1 m2 plochy.

Buď se vkládá vždy jedna hmoždinka 

do středu každé desky a jedna do místa 

kontaktu ložné a styčné spáry (spáry tvaru 

T),

nebo se každá deska upevňuje třemi 

hmoždinkami, které se usazují podle 

schématu (nahoře). Jejich vzdálenost od 

okraje desky má činit cca 5 cm.

U izolačních desek z materiálu MW-PT s 

kolmými vlákny (lamelové desky z minerální 

vlny) platí upevnění hmoždinkami na ploše 

pro formát desek 120 x 20 cm (obraz dole), 

přičemž každá druhá řada je upevněna 

průběžně.

Upevňování hmoždinkami

Následující tabulka by Vám měla usnadnit výběr hmoždinek:

Materiál stěny Hmoždinka

beton, plné zdivo Capatect TID-T, IDK-T

děrované cihly Capatect TID-T/L, IDK-T/L

plynosilikát, Hebel, Ytong Capatect  SPM-T Plus

dřevo, dřevotřískové desky, 

trapézový plech

Capatect držák izolace SBH-T65/25

Jestliže daný podklad nelze jednoznačně přiřadit k některému z výše uvedených materiálů, 

je nutno provést výtažné zkoušky přímo v objektu.



Upevnění lamelových desek 

hmoždinkami

U těchto izolačních desek se musí u každé 

hmoždinky vložit podložka SBL 140 plus.

Kryt na hmoždinku Capatect EPS

Aby se zabránilo tepelnému mostu u hlavic 

hmoždinek, doporučujeme použití krytů 

na hmoždinky z materiálu EPS. po vyfré-

zování vybrání pro hmoždinku v izolačním 

materiálu se vloží kryty tak, aby lícovaly s 

povrchem. 

Ochrana hran

Za účelem zesílení vnějších rohů a okrajů se 

používá rohová lišta s tkaninou Capatect .

Ostění oken a rohy se mohou pomocí ro-

hových lišt s tkaninou Capatect kompletně 

upravit předem. Tkanina na ploše se potom 

musí příslušně překrývat.

Pancéřový profil Capatect je stabilní úhelní-

kový profil na veškeré úhly rohů pod nebo 

nad 90°. Dodává se v přířezech 2,6m.

Jako alternativu lze použít ochrannou ro-

hovou lištu Capatect z lehkého kovu ce-

loplošně s armovací hmotou. U následující 

nanášené armovací vrstvy se musí tkanina 

z jedné strany přetáhnout minimálně 20 cm 

přes roh na druhou stranu.

Při použití silné povrchové úpravy škrába-

nou šlechtěnou omítkou se jako ochrana 

rohů musí použít běžné obchodní profily od 

firmy Protector. Na venkovní rohy se hodí 

profil 1028 s okrajem z PVC. U spojů se 

okraje z PVC musí přesunout do přesahu 

cca 10 cm. Na vytvářených okenních ob-

loucích lze použít profil 1020 a na vytvoření 

hranice omítky u oblouků profil 1224.

Profil okapové hrany

Na místa přechodu fasády do vodorovných 

ploch, např. do podhledů u arkýřů nebo 

průjezdů, se doporučuje použití speciálních 

nadokenních profilů Capatect.

Za tímto účelem se v místě okraje a pásu 

tkaniny o šířce 25 cm nanese na izolační 

desku armovací hmota a profil - přesně 

vyrovnaný - se do ní vtlačí. Armovací hmota 

se přetáhne přes tkaninu. 

Při dalším nanášení armovací hmoty se 

tkanina příslušně překryje přes horizontální 

plochu a z přední strany se na spodním 

okraji čistě oddělí.

Upevňování hmoždinkami

Tabulka 1:
Počet hmoždinek / m2 v okrajové zóně s užitečným zatížením hmoždinky 0,15 kN

základní hodnota
rychlosti větru

(km/h)

tvar terénu v okolí budovy 1)  

I                                           II                                          III

výška budovy (m)
< 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50

< 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6

85 - 115 8 10 12 6 8 10 6 8 10

> 115 - 135 10 - 2) - 2) 10 12 - 2) 8 10 12

1)  podle normy ÖNORM B 4014  
2)  použijte hmoždinky o užitečném zatížení 0,20 kN, počet viz tabulka č. 2

Tabulka 2:
Počet hmoždinek / m2 v okrajové zóně s užitečným zatížením hmoždinky 0,20 kN

základní hodnota
rychlosti větru

(km/h)

tvar terénu v okolí budovy 1)  

I                                           II                                          III

výška budovy (m)
< 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50

< 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6

85 - 115 8 8 10 6 6 8 6 6 8

> 115 - 135 10 12 12 10 10 10 6 8 10



Armovací vrstva

Na tepelně izolační desky je nutno co nej-

dříve po upevnění nanést armovací vrstvu. 

Jestliže se tato vrstva nenanese na pěno-

vou hmotu z polystyrénových částic do 2 

týdnů, musí se tepelně izolační desky ještě 

jednou přebrousit. Vzniklý brusný prach se 

musí odstranit.

Izolační systém Capatect Basic-Line
 Capatect 186M

 Capatect 190A

Izolační systém Capatect Top-Line
 Capatect 190A

 Capatect ZF-Spachtel 690 

 Capatect 186M

Izolační systém Capatect Minera-Line
 Capatect 133

 Capatect 186M

Izolační systém Capatect ECO-Line
 Capatect Hanfkleber

Armovací vrstva se nanáší takto:

Suchá maltová směs se rozmíchá se za-

daným množstvím vody pomocí míchadla, 

kontinuální míchačky nebo omítacího stroje 

tak, aby vznikla správná konzistence na 

zpracování. Doba zpracování v závislosti 

na povětrnostních podmínkách činí cca 2 

- 4 hodiny. Materiál, který už tuhne, se v 

žádném případě nesmí znovu rozmíchávat 

vodou.

Hotový tmel Capatect ZF-Spachtel 690 k 

přímému zpracování se důkladně rozmíchá 

v nádobě. Případná úprava konzistence, 

bude-li nutná, se může provést malým pří-

davkem vody.

Před celoplošným nanesením armovací 

vrstvy se na rozích fasádních otvorů (např. 

oken) musí osadit diagonální armování 

Capatect.

Příslušné pruhy tkaniny je nutno předem 

upevnit i na vnitřních rozích okenních ostění 

nebo překladů a na proříznutých místech 

tkaninových pásů (např. ukotvení lešení, 

různá upevnění, průniky v systému).

U izolačních desek MV, LS a HF se na 

povrch desek před vytvořením armovací 

vrstvy musí nanést celoplošně systémově 

příslušný tmel jako vyrovnávací vrstva. Při 

nanášení armovací vrstvy o tloušťce  > 5 - 

8 mm slouží spodní omítka i k vyrovnávání 

nerovností.

Armovací hmota se nanáší na izolační des-

ky vždy v šířce pásu tkaniny a armovací 

tkanina se do ní zatlačí s přesahy 10 cm.

Armovací vrstva



Poté se tkanina zatmelí metodou do mokré 

vrstvy tak, aby se zajistilo úplné zakrytí.

Je nutno zabránit nadměrnému uhlazování 

armovací vrstvy, aby se zamezilo shromaž-

ďování jemných částic na povrchu nebo 

vytvoření slinuté vrstvy. Případné vzniklé 

hrany stop po hladítku se po vyschnutí 

musí odstranit.

Jestliže jako následující vrstva se bude 

nanášet škrábaná omítka MK-Kratzputz, 

je třeba povrch malty Capatect vodorovně 

zdrsnit ozubenou lžicí 4 mm.

U izolačního systému Capatect Basic Line, 

Capatect Top Line, Capatect Minera Line a 

Capatect ECO Line se používá výztužová 

tkanina Capatect (rozměr ok 4 x 4 mm).

U veškerých napojení na sousední části 

stavby a u průchodů v systému se v armo-

vací vrstvě musí provést odříznutí lžící, aby 

se předešlo nekontrolovanému odtržení v 

těchto místech.

Při přerušení práce na ploše je nutno při-

pravit potřebné překrývání tkaniny pro další 

zpracování tak, že se armovací hmota z 

nalepené tkaniny čistě setře minimálně v 

šíři 10 cm.

Tloušťka suché armovací vrstvy musí činit 

u Capatect 190A a Capatect ZF-Spachtel 

690 2 - 3 mm, u Capatect 186M minimál-

ně 3 - 5 mm a u Capatect 133 a Capatect 

Hanfkleber minimálně 5 - 8 mm.

Pancéřová tkanina / ochranná

Na zvláště mechanicky namáhaných 
částech fasády lze značně zvýšit odol-
nost omítnuté plochy použitím pancé-
řové tkaniny Capatect nebo ochranné 
desky Capatect.

Pancéřová tkanina se upevňuje před usa-

zením ochrany hran a před nanesením 

normální armovací vrstvy. Zde se musí ar-

movací vrstva nanést v tloušťce cca 2 mm a 

jednotlivé pásy pancéřové tkaniny se uklá-

dají okrajem těsně k sobě (bez překrývání).

Armovací hmota se z pancéřové tkaniny 

čistě stáhne a poté se nanese příslušná 

armovací vrstva.

Ochranné desky, které se skládají z fasád-

ních izolačních desek PS (polystyrénových) 

s nalepenou vrstvou lehčeného armované-

ho betonu o tloušťce 12 mm, se pokládají 

plošně do roviny  fasádních izolačních 

desek a poté se na ně nanese armovací 

vrstva.

Armovací vrstva musí před nane-

sením svrchní omítky zatuhnout a 

vyschnout.

Pro zatuhnutí je podle zkušeností 

dostatečná doba 1 až 3 dny. Doba 

vysychání závisí na povětrnost-

ních podmínkách.



Základní nátěr

Před nanesením finální vrstvy omít-
ky Capatect KD-disperzní omítky, 
Capatect SI-silikátové omítky nebo 
Capatect SH-silikonové omítky se ar-
movací vrstva musí natřít základním 
nátěrem ( s výjimkou tmelu Capatect 
ZF-Spachtel 690) Capatect penetrace 
pod omítky.

U  omítky Capatect MK-Reibputz se armo-

vací vrstva natírá základním nátěrem jen 

tehdy, jestliže byla po delší dobu nechráně-

ná (např. přerušení prací náhlým příchodem 

zimy) a je mírně zvětralá.

Capatect penetrace pod omítky

pro všechny omítky Capatect

Přípravek Capatect penetrace pod omítky 

se důkladně promíchá v nádobě a nanáší 

se pomocí válečku nebo štětky.

Při použití barevných svrchních omítek se 

základní nátěr tónuje přibližně v barevném 

odstínu omítky. Používá se materiál, který je 

už zabarvený z výroby.

Doba vysychání přípravku Putzgrund závisí 

na povětrnostních podmínkách. Zpravidla 

činí 24 hodin.

Strukturní omítky Capatect KD, SI a SH 

jsou hotové k přímému zpracování. V ná-

době se musí důkladně promíchat. Úprava 

konzistence se může provádět přídavkem 

vody v předepsaném množství (vizte etiketu 

na nádobě).

Strukturní omítky Capatect MK-Reibputz 

se promíchají s předepsaným množstvím 

vody pomocí míchadla tak, aby vznikla 

řádná konzistence ke zpracování. Doba 

zpracování v závislosti na počasí činí 2 až 

4 hodiny.

Vybraná strukturní omítka se nanáší celo-

plošně, poté se stáhne na tloušťku vlastní 

zrnitosti a vytvoří se struktura  plastovým 

hladítkem.

Veškeré zabarvené minerální omítky mohou 

za určitých povětrnostních podmínek zane-

chávat při vysychání skvrny nebo vytvářet 

výkvěty. Toto odpovídá současnému stupni 

vývoje techniky a není žádnou technickou 

ani funkční vadou.

Aby bylo možné vyloučit případné riziko ne-

rovnoměrně vysychající omítky, doporuču-

jeme jako doplněk egalizační nátěr barvou 

Capatect SI-Fassadenfinish v barevném 

odstínu omítky.

Strukturovaná omítka

Materiál, který už tuhne, se v 

žádném případě nesmí opět ředit 

vodou za účelem dalšího zpraco-

vání.

Nanášení strukturních omítek při 

teplotách pod +5°C, u strukturní 

omítky Capatect SI pod +7°C (tep-

lota stavby, materiálu a vzduchu) i 

za prudkého slunečního záření, za 

deště bez ochranných opatření, za 

mlhy, příp. při překročení rosného 

bodu není povoleno. Tyto podmín-

ky se musí dodržet rovněž mini-

málně dva dny po nanesení omít-

ky. Dejte pozor na noční mráz!

Při výběru barevného odstínu je 

třeba dbát na to, že součinitel od-

razivosti světla musí činit u struk-

turní omítky Capatect KD > 25, u 

strukturní omítky Capatect SI a 

Capatect SH > 30 a u strukturní 

omítky Capatect MK > 50.



Omítka Capatect UNI

Tuto omítku lze libovolně modelovat nebo 

vyhladit plstěným hladítkem. U struktur 

podle vlastní fantazie je třeba zamezit příliš 

velkým rozdílům v tloušťce materiálu, aby 

se zabránilo tvorbě trhlin vlivem smršťování 

v přechodových místech.

U hladkých, filcovaných nebo vymývaných 

povrchových úprav je nutno přihlédnout k 

tomu, že na povrchu nikdy nelze úplně vy-

loučit tvorbu jemných trhlinek vlivem smrš-

ťování z důvodu zušlechtění různými pojivy. 

Toto nepředstavuje žádnou vadu funkčnosti 

omítky a není důvodem k reklamaci.

Capatect MK-Kratzputz

Tuto omítku lze nanášet i strojově. Mokrá 

omítka se nanáší v rovnoměrné vrstvě min. 

12 mm a urovná se.

Po dostatečném zatvrdnutí (podle počasí) 

se povrch rovnoměrně oškrábe ocelovým 

kartáčem na 8 mm. Správný okamžik bude 

tehdy, když zrno při škrábání bude vypadá-

vat a nebude zůstávat v ocelovém kartáči. 

Škrábanou omítku nelze reklamovat, když 

se při otírání dají jednotlivá zrna uvolnit 

rukou.

Paleta omítek

•  omítka Capatect KD
 omítky na bázi disperze syntetických

 pryskyřic

•  omítky Capatect SI
 silikátové omítky s obsahem

 draselného vodního skla

•  omítky Capatect SH
 omítky na bázi silikonové pryskyřice

•  omítky Capatect MK
 zušlechtěné minerální suché 

 maltové směsi

•  Capastone A
 omítka z granulátu z přírodního

 kamene s obsahem organických

 pojiv, značně odolná proti namáhání,

 speciálně pro oblast podezdívek

Paleta omítek

Za účelem zabránění viditelných napojení 

jednotlivých pásů omítky je nutno zajistit 

dostatečný počet pracovníků na každém 

patře lešení. Pracujte plynule a nanášejte 

vždy do mokré vrstvy. Zamezte přerušení 

prací na souvislých plochách, vždy dokon-

čete uzavřené plochy.

Veškeré omítky se vyrábějí za použití přírod-

ních surovin a kameniva. Tím nelze vyloučit 

mírné výkyvy barevného odstínu a struktu-

ry. Proto namíchejte pro uzavřené plochy 

potřebné množství materiálu - zvláště u 

zbarvených omítek, případně dejte pozor 

na stejná výrobní čísla.

Vrstva omítky se musí během fáze vysychá-

ní nebo tuhnutí chránit proti škodlivým po-

větrnostním vlivům (přímé sluneční záření, 

silný vítr, déšť). Lešení se případně zakryje 

plachtami. Zvlášť v chladném ročním obdo-

bí a za vysoké vlhkosti vzduchu je nutno 

dbát na to, že omítka bude vysychat déle.

Je-li třeba, je možné omítky Capatect na-

třít fasádní barvou podle materiálové báze 

omítky. I zde je nutno brát ohled na uvede-

né součinitele odrazivosti světla.

Proces tvrdnutí minerálních omítek - 

strukturních omítek Capatect SI a MK 

- je chemická reakce. Jestliže se během 

nanášení omítky a během fáze tvrdnutí 

změní podmínky zpracování, může dojít 

k nerovnoměrnostem barevného odstínu. 

Proto doporučujeme egalizační nátěr bar-

vou Capatect SI-Fassadenfinish v barev-

ném odstínu strukturní omítky Capatect SI 

nebo MK.



Dilatační spáry

Tepelně izolační kombinované systémy 
nevyžadují na kontinuálních plochách 
stěn žádné samostatné spáry. Vlastní 
stavební dilatační spáry se ale musí 
příslušně respektovat.

Dilatační profil Capatect:
Dilatační profil Capatect „E“ do spár na 

rovné ploše se skládá ze smyčky do spáry, 

oboustranných rohových lišt a proužků tka-

niny o šířce cca 10 cm. Může se používat 

do spár od 5 do 25 mm šířky.

Nejprve se nanese na izolační desky z obou 

stran spáry armovací hmota. Proužky tka-

niny dilatačního profilu se zatlačí do mokré 

malty. U spojů profilu se vytvoří přesah o šíři 

10 cm.

Aby se zajistila rovnoměrná šířka spáry a 

aby se zabránilo znečistění, doporučuje se 

vložit do spáry ochranný proužek materiálu, 

ke kterému se ze stran bude provádět další 

úprava. Povrchová vrstva se odřízne lžicí a 

ochranný proužek se vyjme po ukončení 

práce.

Do pohyblivých spár ve vnitřních rozích se 

používá dilatační profil Capatect „V“, který 

je opatřen jen jednou rohovou lištou.

Řešení spár

Kluzné ložné spáry

Tepelně izolační kombinované systémy 
nevyžadují na kontinuálních plochách 
stěn ani u vyšších budov žádné hori-
zontální spáry. Jestliže se ale v tělese 
stavby vyskytují konstrukčně rozdílné 

úseky, musí se vytvořit kluzné ložné 
spáry. Pro tento účel se hodí profily 
Protector 9181 a 9182 ve spojení se 
soklovými lištami Capatect.



Napojovací spáry

Veškerá napojení mezi tepelně izolač-
ními kombinovanými systémy VKZS a 
navazujícími částmi stavby nebo prů-
chody v systému se musí vytvořit  tak, 
aby byly odolné proti větru a nárazové-
mu dešti.

Na napojovací spáry doporučujeme použít 

těsnicí pásku do spár Capatect.

Impregnovaná páska z pěnového materi-

álu se lepí zároveň s povrchem izolačních 

desek na navazující podklad. V rozích se 

neohýbá, musí se uložit ve dvou částech 

na doraz. Izolační desky se musí okamžitě 

přiložit bezprostředně k pásce.

Následná armovací vrstva a strukturní 

omítka se odřízne lžicí od navazující části 

stavby, aby se zabránilo nekontrolovanému 

odtržení.

Upozornění: Předem komprimo-

vané těsnicí pásky do spár se roz-

tahují v závislosti na teplotě okolí. 

Aby bylo možné zabránit příliš 

rychlému roztahování za teplého 

počasí, je nutno pásky skladovat 

pokud možno v chladném pro-

středí.

Napojovací spáry u oken

APU lišta Capatect
Tento prefabrikovaný díl poskytuje výhodu 

flexibilního napojení bez šroubového spoje.

Napojovací lišta z tkaniny se nalepí samole-

picí těsnicí páskou na rám okna. Ochranná 

lamela slouží jako zakrytí okenního rámu 

a má lepící plochu na nalepení ochranné 

fólie.

Po upevnění izolačních desek se pruh tka-

niny zatlačí do armovací vrstvy. Po nanesení 

finální strukturní omítky se ochranná lamela 

odstraní.



Opřete se o nás
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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
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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
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Caparol Farben AG
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Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
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Caparol Nederland
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Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-903 Warszawa

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

Glemadur Farben
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A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
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Caparol d.o.o.
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Zagreb

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
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TINTAS CAPAROL UNIP.LDA.
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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
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Repräsentanz Kiew
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IP Capabel
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