Capatect Standard
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém
certifikované podľa ETAG 004

Prežite kvalitu.

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém
Izolácia fasád je dôležitá, pretože ...
Strecha:
25%
Fasáda:
40%

Dvere a okná:
20%

40 % energie sa v SR spotrebuje na vykurovanie budov.
S vhodne vybranou fasádnou izoláciou sa ušetrí asi 40 % nákladov,
čo nielen prospeje našej peňaženke, ale tiež prispieva
k zachovaniu Zeme pre naše vnúčatá.

Pivnice:
15%

Zvyšuje komfort bývania.
Pokiaľ sú v zime steny chladné, môžete sa cítiť nepohodlne aj pri
temperovaní vzduchu v miestnosti. V lete sa zase neizolované steny
rýchlo prehrievajú.

Správne zvolený a vykonaný systém eliminuje tepelné
mosty, čím zabraňuje tvorbe plesní na stenách.

Poskytuje budovám jedinečný vzhľad.

Aké sú kritériá pre výber fasádneho izolačného systému?
Je veľmi dôležité vždy zvoliť kompletný systém. Iba kompletné
systémy zatepľovania fasád od rovnakého výrobcu majú príslušnú
technickú kvalitu so zárukou výrobcu.

V každom prípade vyberte systém certifikovaný nezávislými organizáciami.
Spoľahliví špičkoví výrobcovia ponúkajú dlhodobé zabezpečenie kvality.

Dbajte na správnu montáž. Správny postup jednotlivých krokov
nájdete v našom Montážnom návode, ktorý je vám k dispozícii.
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Prečo by som si mal vybrať izolačný systém fasády Capatect Standard?
Pretože Capatect Standard je izolačný systém
vyvinutý nemeckou skupinou DAW. DAW je
už po päť generácií rodinný podnik s viac než
100 ročnými skúsenosťami, je lídrom v oblasti
stavebných náterových hmôt v niekoľkých krajinách
a už takmer 60 rokov vyvíja, vyrába a distribuuje
tepelnoizolačné systémy.

Dlhoročné skúsenosti

Certifikácia

Pretože zatepľovací systém Capatect Standard má certifikáciu
ETA podľa predpisu ETAG 004, vydaného EOTA (Európska
organizácia pre technické posudzovanie). EOTA je nezávislá
medzinárodná organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá okrem iného
kontroluje technické parametre prvkov tepelnoizolačných systémov
a prísne dodržiavanie štandardov výrobných technológií. Prvky
systému sú skúmané okrem iného v nasledujúcich aspektoch:
• požiarna ochrana
• mechanická odolnosť
• prídržnosť lepidla
• mrazuvzdornosť
• bezpečné použitie

Pretože Capatect Standard ponúka tri kroky ku vhodnej
voľbe zateplenia
➜ 2 druhy tepelnej izolácie
➜ 3 štruktúry omietok
➜ široká škála farebných odtieňov podľa desiatok farebných
kolekcií

Obrovská možnosť výberu farieb a odtieňov

Capatect Standard
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Vonkajší kontaktný zatepľovací systém
2 SYSTÉMY
Zatepľovací systém
Capatect Standard A

(S izolačnými minerálnymi doskami)

Zatepľovací systém
Capatect Standard B

(S EPS izolačnými doskami)
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Lepidlo:

Capatect Dämmkleber 175 alebo Capatect Klebe und Armierungsmasse 176
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Izolácia:

a) Izolačná doska z minerálnej vaty
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Kotvenie:

Hmoždinky (mechanické kotvenie)
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Základná výstužová vrstva: Capatect Klebe und Armierungsmasse 176
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Výstužová tkanina:

6

Penetrácia základnej vrstvy: Capatect Putzgrund 605

7

Omietka:

Capatect Standard

b) Izolačná doska z EPS

Capatect Gewebe 650 weiss

Capatect Acryl Fassadenputz W nebo Capatect Silikon Fassadenputz W

3 ŠTRUKTÚRY

K15

zrno na zrno, veľkosť zrna 1,5 mm

K20

zrno na zrno, veľkosť zrna 2 mm

R20

ryhovaná, veľkosť zrna 2 mm

Fantastická paleta farieb, dokonalá presnosť tónovania, profesionálna
kvalita. Tónovanie ColorExpress od Caparol.

Capatect Standard
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Minerálna suchá malta k lepeniu
izolačných dosiek v rámci
tepelnoizolačných systémov
Capatect Standard.
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Capatect Dämmkleber 175
Minerálna suchá malta k lepeniu izolačných dosiek v rámci tepelnoizolačných systémov
Capatect Standard.
Minerálna malta na báze cementu a organických prísad na lepenie izolačných dosiek. Je vhodná
pre všetky podklady tepelnoizolačných systémov. Obsahuje aditíva pre podporu a urýchlenie
adhézie, má zrnitosť optimalizovanú pre lepenie izolačných dosiek.
Vlastnosti:
✓ rýchly lepiaci efekt
✓ jednoduché spracovanie
✓ pre polystyrénové dosky i minerálnu vatu
✓ balenie 25 kg
Tipy:
• lepidlo po rozmiešaní nechajte odstáť a znovu premiešajte
• dbajte, aby sa lepidlo nedostalo medzi izolačné dosky
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Ďalšie technické informácie.
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Vyl
e

Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek
a zhotovenie výstužných vrstiev
tepelnoizolačných systémov Capatect Standard.
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Klebe und Armierungsmasse 176
Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek a zhotovenie výstužných vrstiev
tepelnoizolačných systémov Capatect Standard.
Minerálna malta na báze cementu a organických prísad na lepenie izolačných dosiek
a zhotovenie výstužných vrstiev. Je vhodná pre všetky podklady tepelnoizolačných systémov.
Obsahuje aditíva pre zvýšenie pružnosti a mechanickej odolnosti, má zrnitosť optimalizovanú
pre zhotovenie výstužnej vrstvy tepelnoizolačného systému.
Vlastnosti:
✓ dlhá doba spracovateľnosti
✓ jednoduché spracovanie
✓ pre polystyrénové dosky i minerálnu vatu
✓ balenie 25 kg
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Tipy:
• lepidlo po rozmiešaní nechajte odstáť a znovu premiešajte
• dosky z minerálnej vaty vopred potiahnite slabou
vrstvou tmelu
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Ďalšie technické informácie.
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Capatect Gewebe 650 weiss
Sklotextilná tkanina odolná alkáliám pre vystuženie výstužnej vrstvy tepelnoizolačných systémov
Capatect Standard.
Sklotextilná výstužová tkanina opatrená apretúrou proti alkáliám. Používa sa pre vystuženie
výstužnej vrstvy tepelnoizolačných systémov Capatect Standard. Sklotextilná tkanina zabraňuje
vzniku teplotne podmienených trhlín vo výstužnej vrstve systému.
Vlastnosti:
✓ tvarovo stála
✓ odolná alkalickému prostrediu
✓ veľkosť ôk 4 × 4 mm
✓ balenie 55 m2
Tipy:
• tkaninu pokladajte do vrstvy tmelu
• tkanina by mala byť v polovici až v hornej tretine hrúbky vrstvy
• tkanina musí byť úplne zakrytá tmelom
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Ďalšie technické informácie.
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Capatect Putzgrund 605
Pigmentovaný základný náter pod štruktúrované omietky v systéme Capatect Standard.
Vodou riediteľný špeciálny základný náter plnený kremičitým pieskom pre vnútorné a vonkajšie
minerálne povrchy. Aplikácia základného náteru predlžuje spracovateľnosť tenkovrstvej omietky.
Vlastnosti:
✓ priedušný
✓ ekologický (bez rozpúšťadiel a konzervačných látok)
✓ vytvára ochranný film
Tipy:
• pred použitím zakryte fóliou podklady, ktoré nemajú byť
natreté, penetrácia môže rôzne povrchy poškodiť
alebo spôsobiť zmenu farby
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Ďalšie technické informácie.
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Tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze
pripravená na použitie.
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Capatect Acryl Fassadenputz W
Tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze pripravená na použitie.
Dekoratívna krycia omietka na akrylátovej báze v zrnitostiach K15, K20 (štruktúra zrno na zrno)
a R20 (ryhovaná). Omietka je vybavená ochranou proti plesniam a riasam, zostáva teda dlhodobo
čistá. Omietka je pripravená na použitie. Je použiteľná nielen v tepelnoizolačných systémoch
Capatect Standard, ale aj na iné vhodné podklady.
Vlastnosti:
✓ hydrofóbna
✓ jednoduché spracovanie
✓ odolná vplyvom poveternosti a usadzovaniu mikroorganizmov
✓ balenie 25 kg
Tipy:
• pred použitím omietku krátko premiešajte
• základný náter voľte približne v odtieni omietky
• pre základný náter použite Capatect Putzgrund 605
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Ďalšie technické informácie.
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Tenkovrstvá omietka na silikónovej báze
pripravená na použitie.
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Capatect Silikon Fassadenputz W
Tenkovrstvá omietka na silikónovej báze pripravená na použitie.
Dekoratívna krycia omietka na silikónovej báze v zrnitostiach K15, K20 (štruktúra zrno na zrno)
a R20 (ryhovaná). Omietka je vysoko hydrofóbna a je vybavená ochranou proti plesniam
a riasam, zostáva teda dlhodobo čistá. Omietka je pripravená na použitie. Je použiteľná nielen
v tepelnoizolačných systémoch Capatect Standard, ale aj na iné vhodné podklady.
Vlastnosti:
✓ hydrofóbna
✓ jednoduché spracovanie
✓ odolná vplyvom poveternosti a usadzovaniu mikroorganizmov
✓ balenie 25 kg
Tipy:
• pred použitím omietku krátko premiešajte
• základný náter voľte približne v odtieni omietky
• pre základný náter použite Capatect Putzgrund 605
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Ďalšie technické informácie.
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Caparol Slovakia s.r.o
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
tel.: +421 905 591 584
e-mail: info@caparol.sk
www.caparol.sk

ThermoSan
Vysokokvalitná fasádna farba
zo silikónovej živice s kremičitou mriežkou.

08/2018

Nový vzorkovník farieb
CaparolColor Compact
Obsahuje 210 farieb v 30 farebných rodinách.

Prežite kvalitu.

