
Podklady a jejich příprava
U vnitřních barev - stejně jako u všech ostatních nátěrů - platí, že kvalitu nátěru do velké míry 

ovlivňuje příprava podkladu. Platí to především o atypických podkladech, a podkladech nesta-

bilních a nesoudržných. Při použití kvalitní barvy vydrží nátěr mnoho let, a příprava podkladu se 

tedy vyplatí.

Bez UV filtrus UV filtrem

Omítky vápenocementové a cementové: Pevné, normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření. 
Nejste-li si zcela jisti kvalitou podkladu, a na hrubé porézní, nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr 
přípravkem Caparol Penetrace pod disperzní barvy, popřípadě Caparol Acryl-Hydrosol.

Sádrové omítky: Základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou obruste, očistěte 
od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

Sádrové desky: Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem Caparol Acryl-Hydrosol nebo Caparol-
Tiefgrund TB. Na silně zhutněné, hladké desky použijte základní nátěr na zlepšení přilnavosti přípravkem Caparol-
Haftgrund.

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevně-
te přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Haftgrund nebo přípravkem 
Caparol Penetrace pod disperzní barvy. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte 
základní nátěr přípravkem Caparol-Filtergrund.

Beton: Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. Nejste-li si zcela jisti kvalitou pod-
kladu, penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Pórobeton: Základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným v poměru 1: 3.

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo: Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry: Matné, slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní 
nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund.  

Nenosné nátěry: Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na 
slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézní, nasákavé 
plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Caparol Acryl-Hydrosol, popřípadě CapaSol. Nenosné 
nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Opatřete základním nátěrem přípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.

Hladké nenasákavé podklady: Povrch zdrsněte. Použijte základní nátěr Caparol Haftgrund.

Nátěry klihovými barvami: Důkladně odstraňte a omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. 

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předcho-
zího ošetření.

Nedržící tapety: Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.  

Plochy napadené plísní: Napadení plísněmi popřípadě houbami odstraňte mechanicky za mokra (okartáčováním, 
setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní 
nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W nebo 
Fungitex-W. 

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku: Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s 
přídavkem čisticího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od 
vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolačním základním nátěrem přípravkem Caparol-Filtergrund, popřípadě 
DupaGrund. Na silně znečistěné plochy proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck. 

Dřevo a dřevěné materiály: Natřete ekologickými laky Capacryl, nebo lazurami Capadur, ředitelnými vodou.

Malá defektní místa: Po předchozí příslušné úpravě opravte vnitřními tmely Caparol podle předpisu na zpracování, 
případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Disperzní a latexové barvy

Hodnocení kvality
Pro posouzení kvality vnitřních barev slouží ustanovení evropské normy DIN EN 13 300, kde jsou stanovena kritéria pro 
posuzování barev. Jedná se především o stupeň omyvatelnosti za mokra, dále potom o kontrastní poměr, lesk a zrnitost. 
Nejdůležitější z nich - stupeň omyvatelnosti za mokra se stanovuje zkouškou, při které přejíždí 1 kg těžký kartáč po testovací 
ploše za současného skrápění vodou. Měří se úbytek materiálu po určitém počtu cyklů. Popis tříd a začlenění jednotlivých 
výrobků vizte v následující tabulce.

Třída omyvatelnosti Definice třídy Výrobky Caparol

1 < 5 μm / 200 cyklů Vybrané druhy latexových barev

2 (dříve „otěruvzdorná) > 5 μm a < 20 μm / 200 cyklů
Latexové barvy

Indeko Plus

3 (dříve omyvatelná) > 20 μm a < 70 μm / 200 cyklů

Malerit

Caparol Extra

CapaTrend

Caparol Sensitiv

Caparol Rauhfaser

Calcimur

Sylitol Bio

4 < 70 μm / 40 cyklů
Capafix

Caparol Lido

5 > 70 μm / 40 cyklů CapaBlanc

Vybraný odstín 
kdykoli k dispozici
Počítačem řízený tónovací systém ColorExpress nabízí desítky tisíc barevných 
odstínů v různých materiálech okamžitě k dispozici. Lze volit nejen podle vlastních 
barevných vzorníků Caparol, ale i podle řady konkurenčních vzorníků a universálních 
designérských vzorníků - RAL, NCS, a dalších. Vybrané materiály je možné tónovat 
i v perleťových odstínech.

Tónovací zařízení jsou rozmístěna u našich partnerů po celé republice, a proto je libo-
volný odstín kdykoliv k dispozici. Stačí tedy koupit jen tolik materiálu, kolik skutečně 
potřebujete.

Spolehlivé řešení problémů
V praxi občas stojíme před problémem, jak ošetřit stěny, na kterých jsou skvrny od proteklé vody, od sazí, 
rzi, nebo jak dlouhodobě odstranit plíseň ze stěny. Pro tyto úkoly má Caparol řešení ve formě speciálních 

materiálů.

Skvrny

Vodou rozpustné skvrny nás dokáží občas potrápit. I po opakovaném malování jsou viditelné, a lze se jich jen obtížně 
zbavit. Naštěstí Caparol nabízí řadu prostředků, které jsou schopny skvrny chemicky vázat a následným nátěrem 
spolehlivě překrýt.

Plísně

Pokud se na zdivu vyskytnou plísně, je třeba pokud možno odstranit příčinu - vlhké zdivo. K definitivní likvidaci plísní 
nám pomohou speciální materiály k likvidaci plísní a následné nátěry, které zajistí dlouhodobě čisté stěny a tím i zdravé 
životní prostředí.

Caparol Filtrační základ
Ekologický izolační penetrační a 
zpevňující materiál

Disperzní penetrační nátěrová hmota 
pro vázání a izolování skvrn od nikotinu, 
vody, sazí, oleje a mastnoty před dalšími 
hladkými nátěry nebo tapetováním. 
Caparol Filtergrund je transparentně bílý 
a váže rozpustné barvící znečištění.

Caparol Filtergrund v kombinaci s izolační 
barvou IsoDeck ekologicky řeší také citlivé 
izolační problémy náročných povrchů, 
přičemž paropropustnost stěny zůstává 
zachována. 

Balení: 12,5 l nebo 5 l

IsoDeck
Speciální matná interiérová nátěrová 
hmota pro izolaci nikotinových zbarvení

Speciální interiérová nátěrová hmota 
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 Filtergrund 
ekologicky a rychle řeší i velmi vytrvalé 
izolační problémy.

Balení: 15 kg

DupaMatt
Matná interiérová nátěrová hmota 
obsahující speciální rozpouštědlo, 
mimořádně široké možnosti aplikace.

Speciální interiérová nátěrová hmota 
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.

Balení: 12,5 l

Fungitex-W
Latexová barva s fungicidním a anti-
bakteriálním účinkem. Otěruvzdorná, 
matná, výborně čistitelná

Indeko-W
Interiérová nátěrová hmota bez zápa-
chu, obsahující speciální fungicidní 
a antibakteriální účinné látky

Capatox
Vodou ředitelná biocidní přísada 
s algicidními, fungicidními 
a antiplísňovými účinky.

Fungitex W je speciální latexová barva 
s fungicidním a antibakteriálním účinkem 
a je vhodná pro nátěr ploch zasažených 
plísní, zejména v provozech pivovarů, jatek, 
mlékáren, nemocnic a zdravotnických 
provozech a obytných budovách.. Je 
otěruvzdorná podle DIN 13 300 a může se 
tedy čistit vodními roztoky desinfekčních 
prostředků. Odpovídá tedy předpisům 
o hygieně potravinářských provozů.

Balení: 12,5 l

Vysoce hodnotná interiérová omyvatelná 
barva 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.

Balení: 12,5 l nebo 2,5 l

K ošetření exteriérových a interiérových 
ploch napadených řasami, houbami nebo 
plísněmi, před aplikací následujících 
nátěrů: Indeko-W a Malerit-W (v interiéru) 
nebo Amphibolin-W, Duparol-W a Cap 
Elast Phase 2-W (v exteriéru).

Balení: 10 kg

Caparol Latex 
Interiérový latexový nátěr

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 Caparol.

Balení: 22 kg, 2,5 a 10 l

Color Express 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.

Balení: 2,5 a 10 l

Color Express Malerit
Interiérová omyvatelná vysoce kryjící 
barva nejvyšší kvality

Mimořádně snadno zpracovatelná vnitřní 
barva nejvyšší kvality pro nové i renovační 
nátěry libovolných podkladů. Mimořádně 
vhodná pro obytné prostory pro alergiky, 
neboť při zpracování ani při zasychání  
neuvolňuje žádné emise.

Balení: 2,5 a 10 l

Caparol Extra 
Interiérová omyvatelná nátěrová hmota 
podle ÖNORM C 2357

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.

Balení: 25 kg

Color Express CapaTrend
Matná, plně kryjící vnitřní disperzní barva

CapaFix
Bílá, matná, dobře kryjící vnitřní 
disperzní barva

Pro cenově výhodné, úsporné vnitřní 
nátěry stěn a stropů se standartní zátěží. 
Dobře kryje a výborně se zpracovává, 
proto je zvláště výhodná k racionální práci 
na velkých objektech.

Balení: 25 a 12,5 kg

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.

Balení: 2,5 a 10 l

Caparol Rauhfaser 
Matná, disperzní barva k vytváření 
strukturovaných podkladů (rauhfaser) 
pro aplikaci v interiéru, nanášení 
válečkem a stříkáním

Caparol Lido
Matná disperzní barva s dobrou 
kryvostí pro aplikaci v interiéru

CapaBlanc
Matná disperzní barva s dobrou 
kryvostí pro aplikaci v interiéru

Barva k vytváření strukturovaných 
podkladů (rauhfaser), souvislá, 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.

Balení: 25 kg

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.

Balení: 25 a 12,5 kg

Vhodná k natírání standardně namáha-
ných interiérových ploch stěn a stropů 
a pro nátěry sádrokartonových desek. 
Díky speciální kombinaci pojiv lze použít 
i na staré nátěry z hlinkových barev.

Balení: 45, 15 a 5 kg

Minerální barvy

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.

Balení: 25 kg

Sylitol Bio Innenfarbe 
Nátěrová hmota určená k malbě na stěny. Barva ekologů. Vysoce 
hodnotná bezrozpouštědlová interiérová barva na bázi silikátů

Vysoce hodnotná a široce aplikovatelná interiérová barva. 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.

Balení: 25 kg, 2,5 a 10 l

Poznámka:
Tónovatelné pomocí 
technologie ColorExpress.



Opřete se o nás

Český Caparol, spol. s r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Tel.: (+420) 387 203 402, 602 347 857
Fax: (+420) 387 203 422
E-mail: cbudejovice@caparol.cz

Jinonická 80, 158 00 Praha 5
Tel.: (+420) 257 290 288, 602 347 563
Fax: (+420) 257 223 941
E-mail: praha@caparol.cz

Caparol Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, 812 05 Bratislava
Tel.:  00421 248 206 112 
Fax: 00421 248 206 113
E-mail: info@caparol.sk

www.caparol.cz
www.caparol.sk

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

 

Vnitřní barvy Caparol
Barvy pro Váš útulnější svět

Barvy pro zdravé životní prostředí
Pravděpodobně každému záleží na tom, v jakém prostředí žije. Ale ne vždy si uvědomujeme, že 

ke zdravému životnímu prostředí můžeme přispět i my vhodnou volbou malby, kterou ve svém 

bytě či kanceláři použijeme. A přitom právě tato volba do značné míry ovlivňuje prostředí, v němž 

trávíme podstatnou část svého života.

E.L.F. barvy
Barvy s tímto označením neobsahují organická rozpouštědla a neuvolňují 
žádné zdraví škodlivé emise. Při malování tedy mohou být přítomny i malé 
děti bez nebezpečí, že by se nadýchaly škodlivých výparů.

Caparol Sensitiv
Matná interiérová barva bez emisí, rozpouštědel a konzervačních látek. 
Úředně ověřená pro použití v prostorách pro alergiky a citlivé osoby, a pro 
místnosti, kde se skladují potraviny.

Balení: 5 L

CapaSan
Matná interiérová barva, která pomocí fotokatalytického efektu čistí 
vzduch od veškerých organických škodlivin.

Balení: 5L

ElectroShield
Vodou ředitelný základní nátěr. Odvádí 99,5% veškerého elektromagne-
tického záření (vysílače, mobilní telefony, elektroinstalace pod omítkou, 
etc.).

Balení: 5L

Caparol - jednička ve vnitřních barvách
Caparol patří již po dlouhá desetiletí k předním výrobcům vnitřních barev. Pod touto značkou se 

skrývá nepřeberná řada výrobků všech materiálových bází. Nabízené materiály pokryjí veškerou 

poptávku ve svém oboru, řeší nejen běžné potřeby, ale i náročné a mimořádné úkoly.

 

Jen jedno vám Caparol nenabídne - materiál, u kterého by nebyla zaručená jeho kvalita.


