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Volba dobrých hospodářů

Nový nátěr je vždy levnější, než například nové okno nebo střešní okapy. Dlouhodobě 

chránit stavební díly z oceli, železa, lehkých kovů, dřeva a mnohých dalších materiálů 

znamená ve většině případů jednoduchou volbu – nátěr emailem. Stavební díl zůstane 

nepoškozený a funkční, a nátěr se v případě potřeby snadno a levně obnoví.

Volba designérů a architektů

Nátěr dokáže nejen chránit, dokáže i dotvářet vzhled budovy nebo interiéru. Volba 

konkrétního odstínu nebo textury povrchu je záležitostí vkusu každého jedince, ať se 

jedná o profesionála, který vytváří projekt na zakázku, nebo laika, který ladí detaily ve 

svém bytě. Důležité je, že sortiment Capalac nabízí široké množství odstínů, které jsou 

okamžitě k dispozici.

Volba profesionálů

Řemeslník, který za svou práci ručí, potřebuje podporu kvalitních a osvědčených mate-

riálů, na které se může kdykoliv spolehnout. Potřebuje kompletní sortiment materiálů 

pro nejrůznější úkoly a zakázky, které mu profesionální praxe přináší. Zároveň potře-

buje, aby se materiály dobře zpracovávaly a tím mu práci urychlily. To vše lze nalézt 

v sortimentu Capalac a Capadur.
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Tento universální syntetický email vyniká především svou výtečnou přilnavostí na 
kritických podkladech. Jeho síla vynikne nejen na oceli, ale i na pozinkovaných 
podkladech. Ale stejně dobrý je i na tvrzených plastech, lehkých kovech a starých 
nátěrech. Železu a oceli poskytuje výbornou ochranu proti korozi. Je možné jej 
použít jak do interiéru, tak i do vnějšího prostředí. Obsahuje vysoký podíl pevných 
částic, a tedy pro dokonalou ochranu vystačí s menším počtem vrstev. Jedná se 
o hospodárný, vysoce kvalitní kompletní nátěrový systém – není třeba používat 
různé materiály na základní a krycí vrstvu.

Capalac Profi Compact je možné dodat v libovolném barevném odstínu, včetně 
„kovových“ (RAL 9006, etc.). Povrch je hedvábně matný, dobře odolává vlivům 
světla a povětrnosti. Neobsahuje aromáty.

•  jeden materiál pro základní i krycí nátěr
•  bez obsahu aromátů
•  vynikající přilnavost a protikorozní ochrana
•  vytváří silnou vrstvu
•  široká škála barevných odstínů

Capalac Profi Compact
Všestranný talent
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Základní nátěr proti korozi, základní nátěr na zinek, na měď, na hliník, základní 
nátěr na dřevo, tvrzené PVC… S takto širokou paletou základních nátěrů by byl 
regál se syntetickými emaily brzy plný, a přesto by nastala situace, že bychom 
potřebovali ještě další materiál.

Přitom většinu těchto úkolů můžeme svěřit jedinému základnímu nátěru – Capalac 
Profi AllGrund. Mnoho možností v jedné plechovce – to je heslo tohoto nátěru.

Capalac Profi AllGrund je vhodný jako základní nátěr na ocel a železo, zinek, 
měď, hliník, tvrzené PVC, dřevo a staré nátěry. Železu a oceli poskytuje vysokou 
ochranu proti korozi. Rychle zasychá, další vrstvy je možné nanášet už po třech 
hodinách, a přitom neobsahuje aromáty. Krátce řečeno – práce je rychlá, jednodu-
chá, a na výsledek se každý může spolehnout.

•  vysoká ochrana proti korozi
•  bez obsahu aromátů
•  rychle zasychá
•  po 3 hodinách lze přetírat
•  odolný proti nitrocelulózovým materiálům
•  vynikající přilnavost na mnoha různých podkladech

Capalac Profi AllGrund
Bezpečný základ
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Všechny dobré vlastnosti, které má Capalac Profi Compact na oceli, zinku, nebo 
dalších nesavých podkladech, má Capalac Profi Venti na dřevu. A nejen to – 
důsledně respektuje všechny požadavky dřeva jako živého přírodního materiálu. 
Umožňuje přirozenou regulaci vlhkosti dřeva, výborně kryje na hranách a chrání 
proti pronikání vlhkosti z vnějšího prostředí. Obsahuje vysoký podíl pevných čás-
tic, a stejného ochranného efektu dosáhneme menším počtem vrstev. Jedná se 
o základní i krycí nátěr, veškeré práce tedy zvládneme s jedním materiálem. Šetří 
čas i náklady.

•  jeden materiál pro základní i krycí vrstvu
•  bez obsahu aromátů
•  vynikající přilnavost
•  vytváří silnou vrstvu
•  umožňuje přirozenou regulaci vlhkosti dřeva
•  široká škála barevných odstínů

Capalac Profi Venti
Odborník na dřevo

Aby dílo bylo dokonalé, a mistr lakýrník i investor byli s prací spokojeni, je třeba 
nátěr zakončit kvalitním vrchním syntetickým emailem. Specialistou pro tyto úkoly 
je Capalac Profi SM nebo HG (hedvábně matný nebo lesklý). Na výsledek práce 
s tímto materiálem se může každý spolehnout – práce s ním je snadná, rychlá, 
a výsledek dokonalý. Vytváří dokonale hladký jednotný povrch. Po vyzrání je vyso-
ce odolný mechanickému poškození a poškrábání, a vydrží tedy dlouhou dobu ve 
stejném stavu, jako bychom nátěr dokončili včera.

•  vysoce odolný proti poškození
•  výborně se rozlévá a tvoří dokonalý povrch
•  rychlé a snadné zpracování
•  spolehlivý výsledek

Capalac Profi SM/HG
Dlouhodobé řešení



Platí pro všechny povrchové úpravy, a laky, emaily a lasury nejsou výjimkou: Kvalitu 

nátěru určujeme už přípravou podkladu. Bylo by sice velice pohodlné, kdybychom 

mohli natírat bez jakékoliv přípravy na libovolný podklad, bez broušení, čištění, a další 

složité přípravy. Tak tomu ale zatím – byť se nás někteří výrobci snaží přesvědčit o opa-

ku – není. Zkorodované železo se nátěrem koroze nezbaví, zvětralé dřevo zůstane zvě-

tralým i pod tím nejkvalitnějším nátěrem. Aby práce, kterou věnujeme nátěru, měla co 

největší a nejdelší efekt, je třeba každý podklad, určený k natírání, pečlivě a důkladně 

připravit.

Ocel a železo
Pečlivě odstraňte veškeré nečistoty, mastnoty, zbytky koroze a okují. Povrch očistěte obroušením nebo otryskáním na normovou hodnotu 
SA 2 1/2, popř. ST 3. Pro odstranění koroze nepoužívejte chemické odrezovače, jejich zbytky - pokud se důkladně neodstraní - mohou 
působit jako separační vrstva.

Pozinkované plechy
Důkladně odmastěte roztokem čpavku ve vodě, s přídavkem saponátu. K čištění je vhodné použít brusnou houbu, aby se zároveň 
odstranila vrchní zvětralá vrstva. Celou plochu je potom třeba důkladně opláchnout čistou vodou a nechat vyschnout. K odmaštění 
nepoužívejte organická rozpouštědla. Ta sice tuky dobře rozpustí, ale brzy se vypaří a tuky zůstanou na povrchu.

Lehké kovy (měď, hliník)
Povrch lehce obruste a odmastěte roztokem kyseliny fosforečné. Nakonec důkladně opláchněte čistou vodou a nechte vyschnout.

Tvrzené plasty
Povrch přebruste jemným smirkovým papírem, popřípadě odmastěte jako pozinkované plochy.

Staré nátěry
Vždy dobře zvažte, zda je starý nátěr skutečně kvalitní. V případě jakýchkoliv pochybností je vždy lépe jej odstranit. Pokud je v pořádku, 
přebruste jej jemným smirkovým papírem, aby se odstranila vrchní zvětralá vrstva a aby se otevřel a zdrsnil povrch.

Dřevo
Zvětralé části dřeva beze zbytku obruste až na zdravý materiál. Smolníky a místa, kde vystupuje pryskyřice, vymyjte acetonem a nechte 
vyschnout. Pro základní nátěry doporučujeme nátěry na bázi rozpouštědel, zejména u dřev s vyšším obsahem pryskyřic. Ustálená vlhkost 
dřeva by neměla překročit 15% u jehličnatého, a 12% u listnatého dřeva. Podrobněji je o ochraně dřeva hovořeno v příručce k lasurám 
Capadur.

Dobrá příprava - polovina úspěchu

�



Základní nátěry

Capalac Profi AllGrund

Universální základní barva pro vnější i vnitřní použití. Rychleschnoucí základní nátěr s vysokou 
přilnavostí a ochranou proti korozi na ocel, železo, zinek, hliník, měď, tvrzené PVC a dřevěné 
díly.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 10, 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,09 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac Profi Grund

Dobře kryjící a výborně se slévající základní barva pro vnější i vnitřní použití. K mezinátěrům 
dřeva a základním nátěrem opatřeného kovu před dalšími nátěry krycími emaily Capalac.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 10, 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac KorroGrund

Rychleschnoucí základní nátěr na ocel a železo s aktivní inhibiční ochranou proti korozi pro 
vnější i vnitřní použití. Neobsahuje olovo a chromany.

Barva: šedá
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,09 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac Grund

Základní barva pro vnější i vnitřní nátěry. K mezinátěrům dřeva a základním nátěrem opatřeného 
kovu před dalšími nátěry krycími emaily Capalac.

Barva: bílá 
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,09 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

�
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Jestliže základní nátěr volíme podle podkladu, jsou na vrchní nátěr odlišné požadavky:

• Vzhled finální plochy. Zde je možné volit mezi nepřebernou řadou barevných odstínů, připravovaných podle 

přání zákazníka, nebo zvolit čistě bílou barvu se zvýšeným obsahem běloby. Většina materiálů je také nabízena 

s lesklým, nebo hedvábně matným povrchem.

• Odolnost povrchu. Zde jsou nabízeny dvě varianty: Classic jako materiál dobré kvality pro nejširší použití, 

a Profi jako materiál nejvyšší kvality pro náročné aplikace.

Capalac Profi HG

Vysoce lesklý barevný syntetický email pro vnější i vnitřní použití. Pro náročné, dobře kryjící 
nátěry na dřevo, kov i tvrzené PVC.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress, nebo čistě bílá
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac Profi SM

Hedvábně matný barevný syntetický email pro vnější i vnitřní použití. Pro náročné, dobře kryjící 
nátěry na dřevo, kov i tvrzené PVC.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress, nebo čistě bílá
Balení: 10, 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac Classic HG

Dobře kryjící alkydový syntetický email k lesklým barevným nátěrům pro vnější i vnitřní použití. 
Pro krycí nátěry s vysokou kryvostí na dřevo, kov i tvrzené PVC.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress, nebo čistě bílá
Balení: 10, 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac Classic SM

Dobře kryjící alkydový syntetický email k hedvábně matným barevným nátěrům pro vnější 
i vnitřní použití. Pro krycí nátěry s vysokou kryvostí na dřevo, kov i tvrzené PVC.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress, nebo čistě bílá
Balení: 10, 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Krycí nátěry
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Universální nátěry
V některých případech je požadavek ze strany zákazníka, aby se celý nátěrový systém dal vytvořit pomocí 

jednoho materiálu, aby nebylo třeba používat jeden materiál na základní nátěr a jiný na finální vrstvu. Tomuto 

požadavku vyhovují universální (nebo jak se někdy „česky“ říká jednošichtové) nátěry. Stejný materiál se použije 

pro základní i krycí vrstvu, a netřeba tedy nakupovat a skladovat více materiálů. Mimo to mají tyto materiály 

vysoký obsah sušiny, a vytvoří tedy v jednom pracovním kroku po zaschnutí silnější vrstvu. Tím lze dosáhnout 

stejného účinku s nižším počtem vrstev, a tedy i pracovních kroků.

Capalac CE Profi Compact

Nátěrový systém „z jedné nádoby“ na matné nátěry oceli, lehkých kovů, pozinkovaných ploch 
a mnoha dalších podkladů s vynikající přilnavostí a ochranou proti korozi.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: cca 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Capalac CE Profi Venti

Nátěrový systém „z jedné nádoby“ na nátěry oken, dveří a jiných dřevěných dílů. Nebrání dřevu 
v přirozené regulaci vlhkosti.

Barva: široká škála odstínů dle ColorExpress
Balení: 2,5 a 1 L
Spotřeba: 0,08 - 0,12 L / m2 v jedné vrstvě

Transparentní nátěry
Zejména u dřeva je žádoucí, aby nebyl zakryt jeho přirozený vzhled. Ale neošetřené dřevo se rychle zašpiní 

a znehodnotí. K tomuto účelu - ale nejenom k němu - máme v sortimentu transparentní laky. Dají ušlechtilý 

a odolný povrch dřevu, nebo mohou sloužit jako dodatečná ochranná vrstva barevných nátěrů syntetickými 

emaily.

Capalac Kristall HG

Vysoce lesklý transparentní alkydový lak pro nátěry dřeva ve vnitřním i vnějším prostředí (ve vnějším 
prostředí pouze pro plochy nevystavené vlivům povětrnosti, zejména UV záření), a pro nátěry kovů 
ve vnitřním prostředí.

Barva: transparentní
Balení: 2,5 a 0,75 L
Spotřeba: 0,08 - 0,15 L / m2

Capalac Kristall SM

Hedvábně matný transparentní alkydový lak pro nátěry dřeva ve vnitřním i vnějším prostředí (ve 
vnějším prostředí pouze pro plochy nevystavené vlivům povětrnosti, zejména UV záření), a pro 
nátěry kovů ve vnitřním prostředí.

Barva: transparentní
Balení: 2,5 a 0,75 L
Spotřeba: 0,08 - 0,15 L / m2
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Doporučené skladby nátěrů
Tato tabulka by vám měla pomoci při určení vhodné skladby nátěru. Pro všechny podklady je uvedeno více 

variant, vždy záleží na volbě pro konkrétní případ.

podklad základní nátěr krycí nátěr

Ocel a železo *

Capalac Korrogrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Compact Capalac Profi Compact

Zinek *

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Compact Capalac Profi Compact

Lehké kovy

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Compact Capalac Profi Compact

Tvrzené plasty

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Compact Capalac Profi Compact

Staré nátěry

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Compact Capalac Profi Compact

Dřevo

Capalac Profi AllGrund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Grund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Grund Capalac Profi SM/HG

Capalac Classic SM/HG

Capalac Profi Venti Capalac Profi Venti

Pozn *.:
Pro protikorozní nátěry ve vnějším prostředí je třeba základní nátěr provádět minimálně 
dvojnásobný
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Bohatství barev
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 konku-

renčních vzorníků a universálních 
designérských vzorníků – RAL, NCS, 
a dalších. Vybrané materiály je možné 
tónovat i v perleťových odstínech.

Velkou výhodou je, že se k tónování nepoužívají uni-
versální tónovací pasty, ale sytě probarvené syntetic-
ké emaily. Tím neztrácí lak nic na své kvalitě, i když je 
tónován v libovolném odstínu.

Tónovací zařízení jsou rozmístěna po celé republice, 
a proto je libovolný odstín kdykoliv k dispozici. Stačí 
tedy koupit jen tolik materiálu, kolik skutečně potřebu-
jete.

Nářadí a pomůcky

K dobrému materiálu patří i dobré nářadí. A nejen dobré, ale 
i vhodné. Pro přípravu podkladu budeme potřebovat brusné 
papíry o vhodné zrnitosti. Pro přebroušení mezi jednotlivými 
nátěry použijeme raději brusnou houbu – zdrsní nám povrch 
nátěru, ale nátěr neprobrousí ani na hranách.

Štětce pro nanášení by měly být z přírodních štětin. Jestli použije-
me štětec plochý nebo kulatý je záležitost zvyku. Vždy by měl být 
ale kvalitní, aby neuvolňoval štětiny, a měl by mít dostatek štětin 
i ve špičce. Velikost by měla odpovídat natírané ploše.

Při použití válečku máme širší možnost volby. Můžeme použít 
válečky pěnové, velurové, polyamidové, nylonové, z mikrovlákna, 
a mnohé další. Vždy platí, že vyšší vrstva plyše znamená vyšší 
vrstvu nanesené barvy, a že jemnější povrch válečku znamená 
jemnější povrch nátěru.

Pokud chceme dosáhnout ostré a čisté hrany nátěru, nebo pokud 
potřebujeme chránit ostatní plochy před znečištěním, neobejde-
me se bez lepících a maskovacích pásek a krycích fólií. Důležité 
je, aby byly odolné materiálu, s kterým pracujeme, a abychom je 
nenechávali nalepené příliš dlouho.



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


