
Capatect sanační omítky
Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva



Příklady úspěšných sanačních opatřeních pomocí systé-
mu sanačních omítek Capatect lze nalézt v celé Evropě. 
Již několik let je systém Capatect používán při záchraně 
mnoha historicky cenných budov a umožňuje tak jejich 
další využívání. Systém sanačních omítek Capatect tím 
přispívá k udržování staveb a k zachování jejich hodnoty 
i pro další generace.

Prvním krokem k dosažení požadovaného vzhledu stavby je 
odstranění příčiny vzniku vlhkosti. Ale udělat jen to, je málo! 
Proces prosycení solemi je vratný a díky hygroskopickému 
působení solí usazených ve zdivu dochází k druhotnému zavlh-
nutí. Proto je nutné použít systém sanačních omítek Capatect. 
Nejprve je ale nutné udělat analýzu vzorků poškozeného zdiva. 
Výsledky potom slouží při výběru způsobu sanace.

Capatect je jisté řešení
Voda a sůl ničí cenné stavby. S těmito problémy se setká-
váme všude, nejenom na historických budovách, ale i na 
obytných domech. Příčina je skoro vždy stejná. Chybí 
izolace nebo je již zničená a voda a zemní vlhkost mohou 
pronikat do zdiva. Se stoupající vlhkostí se do zdiva 
dostávají soli, které při krystalizaci zvětšují svůj objem 
a tato „trhací síla“ poškozuje vrchní vrstvu omítek. Může 

dokonce poškodit i zdivo. Typickým projevem působení 
solí jsou krystalické výkvěty solí.
Kompletní a zásadní řešení, které odstraní tyto problémy, 
musí být postaveno na použití materiálů, u kterých máte 
jistotu perfektního výsledku. Capatect systém sanačních 
omítek je Vaše jistota.

Nepřítel vlhkosti a soli



Na plochy zbavené staré omítky se nanese spojovací 
můstek Capatect Saniersystem 030, podhoz. Poté násle-
duje Capatect Saniersystem 031, porézní jádro, o tloušť-
ce  vrstvy minimálně 1 cm. Tato omítka bude zachycovat 
škodlivé soli a ukládat je ve svém velkém množství pórů. 
Na tuto vrstvu se nanese Capatect Saniersystem 032, 
sanační omítka (v ostřikovém pásmu u chodníků je nutné 
použít Capatect izolační omítku) o tloušťce vrstvy mini-
málně 1,5 cm jako ochrana systému sanačních omítek 

proti povětrnostním vlivům. Následující barevný nátěr 
musí být difuzní, ale přesto také odolný proti povětrnost-
ním vlivům.
Nejvhodnějším řešením pro fasády je nátěr silikátovou 
barvou Sylitol nebo silikonovou barvou AmphiSilan. 
V případě interiérů je nutné použít silikátovou barvu 
Sylitol Bio. Pro památkové objekty je velmi vhodný nátěr 
vápennou barvou Calcimur, která je k dispozici ve fasád-
ním i v interiérovém provedení.

Jak dosáhnout perfektního výsledku?

Popis výrobku spotřeba forma dodávky

Capatect Saniersystem 030 WTA (podhoz) 

suchá maltovina, speciálně vyvinutá pro systém sanačních omítek Capatect, 
tvoří adhezivní vrstvu jako základ pro další omítky

síťovité nanášení 
- cca 5 kg/m2

plně krycí nanášení 
- cca 10 kg/m2

pytle á 30 kg

Capatect Saniersystem 031 WTA (porézní jádro)

vysoce porézní minerální omítka pro usazení vykrystalizovaných solí, slouží 
i k vyrovnání nerovnosti podkladu

cca 10-12 kg/m2/cm pytle á 25 kg

Capatect Saniersystem 032 WTA (sanační omítka)

garant suchých povrchů omítek bez vykvétání solí po dlouhá desetiletí, 
i v případě vlhkého zdiva

cca 17 kg/m2/1,5 cm pytle á 25 kg

Capatect Saniersystem 033 (sanační omítka hlazená)

hydrofobní hotová omítková směs pro vytvoření hladkých, rovných povrchů, 
vyrobena podle požadavků systému WTA

cca 2-6 kg/m2 pytle á 25 kg

Capatect izolační omítka
Speciální omítka na mimořádně zatěžované plochy - určena pro vertikální 
izolaci stěn v systému sanačních omítek Capatect WTA

cca 15 kg/m2/cm pytle á 30 kg

Capatect WTA v přehledu

Přesné technické popisy a instrukce ke zpracování najdete v příslušných technických informacích

Capatect - systém sanačních omítek WTA
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Tradiční omítka na vlhkém zdivu Sanační omítky Capatect WTA na vlhkém zdivu

Systém sanačních omítek Capatect WTA účinně uzavírá 
soli ve své pórovité struktuře a zabraňuje opakovanému 
vykvétání na povrchu omítky. Capatect sanační systém 
WTA se oproti konkurenčním vyznačuje výrazně větší 
kapacitou pro ukládání solných krystalů a tím účinněji 
chrání sanované objekty. Základem tohoto systému je 
Capatect Saniersystem 031, porézní jádro, který díky 

obrovskému objemu pórů dokáže pojmout velké množství 
vykrystalizovaných solí. 
Systém sanačních omítek Capatect WTA sám o sobě 
má maximální propustnost pro vodní páry, aby mohl co 
nejrychleji odvádět vlhkost ze zdiva ven. Mimořádná 
hydrofobní schopnost sanačních omítek Capatect WTA 
účinněji zabraňuje opakovanému provlhnutí zvenčí.

Výsledek analýzy Sanační skladba
Hodnota 
vlhkosti

Zasolení Stupeň 
sanace

Capatect 
podhoz 030 

volitelně 

Capatect 
porézní jádro 031

Capatect 
Sanační omítky 

032

Capatect 
Izolační omítka

max. 4% malé I síťovitě min. 1,0 cm min. 2,0 cm 15 cm nad terén

max. 6% střední až vysoké II síťovitě min. 1,5 cm min. 1,5 cm 15 cm nad terén

> 8 % extrémně vysoké III síťovitě min. 1,5 cm min. 1,5 cm 15 cm nad terén



Je to naprosto jednoduché. Spojovací můstek Capatect 
Saniersystem 030 podhoz nanesete síťovitým způsobem 
a po jeho zaschnutí se nanese sanační omítka Capatect 
Rapid. A to je vše. Na sanační omítku Capatect Rapid již 
nemusíte nahazovat žádnou další vrstvu omítky, protože 
dostatečně odpuzuje vodu a může být vystavena pově-
trnostním vlivům. Na další dekorativní úpravy povrchů 
lze dle přání použít minerální barvy (Sylitol, Calcimur 
AmphiSilan) nebo omítky (Capatect MK–Reibputz, 
Capatect SI, Capatrect SH).

Rychlé zpracování – bez čekání

Otlučte poškozenou omítku 
(až do výše 80 cm nad zónu 
výkvětu solí) a zdivo vyčistěte 
(vysokotlakým čističem nebo 
ometením). 

Naneste síťovitým způsobem 
podhoz Capatect 030.

Naneste sanační omítku Capatect 
Rapid o minimální tloušťce 2 cm. 

Strukturu povrchu vytvořte podle 
přání zákazníka.

U zhruba 25% veškerých sanací 
je zdivo extrémně zatíženo solemi 
nebo velmi vysokou vlhkostí. Zde 
by se kladly na jednovrstvý sanač-
ní omítkový systém příliš vysoké 
nároky, a proto pro tyto případy 
doporučujeme sanační systém 
Capatect WTA.

Capatect Rapid je první systém, který spojuje mnoho 
prvků profesionální techniky zpracování do jednoho 
produktu a snižuje počet potřebných pracovních postu-
pů. Na základě našich dlouholetých zkušeností a díky 
vlastnímu vývoji nabízíme řešení, které značně zjednodu-
šuje proces sanace.
Jak Capatect Rapid funguje? Tato sanační omítka zachytí 
velmi účinně ve své speciální pórovité struktuře krystaly 
solí, a současně silnou vodoodpudivostí zamezí tvorbě 
nových solných výkvětů. 

Sanace omítek dříve vyžadovala vysoký stupeň odbor-
ných znalostí a dosud byla vyhrazena specialistům na 
zpracování sanačních omítek. Capatect Rapid je první 
profesionální systém, který spojuje mnoho prvků profesi-
onální techniky zpracování do jednoho produktu a snižuje 
počet potřebných pracovních postupů. Sanační omítka 
Capatect Rapid vyžaduje kromě standardního podhozu 
již jen jeden pracovní postup a proto ji lze rychle a jedno-
duše zpracovávat. 

Sanační omítka nové generace – rychlá sanace

Vystupující vlhkost s sebou přináší soli z půdy 
a ukládá je do zdiva. Krystalizací soli se omítka 
ničí a způsobuje velké škody.

Capatect Rapid, sanační omítka 
sanační omítka s rychlým a jednoduchým 
zpracováním, porézní minerální omítková 
směs vyráběná dle pravidel WTA, zaručí 
Vám suché povrchy v interiéru i na fasádě

Capatect Rapid



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

www.caparol.cz
www.caparol-sanace.cz

Místa výroby:
Deutsche Amphibolin-Werke
Von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt
LACUFA AG
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA AG
Köthen Lacke GmbH
D-06366 Köthen

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
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

AB N. Haglund
Färgindustri
S-40013 Göteborg

DAW BENTA ROMANIA S.R.l.
RO-4323 Nazna – jud. Mures

LITHODECOR
Naturstein GmbH & Co. KG
D-08525 Plauen

Horton Kirby Paper Mills Ltd.
GB-Kent DA4 9AU

Prodejní společnosti:
CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt

Niederlassung Berlin
SchnellerstraBe 141
D-12439 Berlin

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3530 Houthalen

Caparol Espana, 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

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

Caparol Bulgaria
Repräsentanz
BG-1784 Sofia

TITANS CAPAROL LDA
P-8365 Armacao de Pera

LACUFA AG
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

CAPAROL OOO
RU-125212 Moskau

LACUFA AG, Büro Moskau
RU-125212 Moskau

LACUFA AG, Büro Kiew
UA-03057 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
BY-220035 Minsk
EE-80023 Pärnu
LT-2028 Vilnius

Licenční partneři:
BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. S.
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

Váš partner:


