Systemy ociepleń
Caparol
Izolacyjność cieplna
i długotrwała ochrona elewacji

Izolacja cieplna
na każdą porę roku
Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn,
jednak aż do 75% strat ciepła może powstawać przez nieocieplone ściany zewnętrzne. Dlatego obecnie w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania stosowane są powszechnie Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe (BSO). Nie należy przy tym
zapominać, że odgrywają one również ważną rolę latem.
Nieocieplone lub źle ocieplone budynki są wówczas często
nadmiernie przegrzane. Zakładając, że otwory okienne nie
stanowią zbyt dużej powierzchni i dysponują odpowiednią
ochroną przed słońcem, w obiektach, w których system
ociepleń został prawidłowo wykonany, ciepło słoneczne zatrzymywane jest przez zewnętrzną warstwę izolacyjną. Takie
domy są chronione zarówno w zimie, jak i w lecie.

Obniżenie kosztów
eksploatacji budynku
i długotrwała ochrona
elewacji
Systemy ociepleń Caparol doskonale sprawdzają się już
od ponad 40 lat. Można je wykonywać w obiektach nowo
wznoszonych, jak i już użytkowanych. W każdym wypadku
zastosowanie systemu ociepleń znacząco obniża zużycie
energii na ogrzewanie budynku – czyli pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy. Dodatkowo chroni substancję budowlaną. Redukuje uwarunkowane pogodą i porami roku zmiany
temperatur w murze. Chroni przed wnikaniem z zewnątrz
wilgoci, która w połączeniu z mrozem może prowadzić do
powstawania pęknięć i innych uszkodzeń. Zastosowanie
systemu ociepleń, w którym warstwę wierzchnią stanowią
produkty z linii Caparol Clean Concept® pozwala na wyeliminowanie zabrudzeń i przeciwdziała porastaniu elewacji
grzybami i algami.

Zdjęcie
termiczne
przenikania
ciepła

Bez systemu ociepleń Caparol

Z systemem ociepleń Caparol

Firma Caparol Polska
jest Członkiem Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń
www.systemyocieplen.pl
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Budowa systemu ociepleń
Sercem systemu jest odpowiedniej grubości płyta ocieplająca ze styropianu lub wełny mineralnej. Może być tylko
klejona lub klejona i dodatkowo zamocowana mechanicznie
(kołkami). Przy prawidłowym mocowaniu zostanie skutecznie
zabezpieczona przed wilgocią poprzez warstwy wierzchnie
systemu. W efekcie przez dziesięciolecia będzie spełniała
swoją izolacyjną rolę. We wszystkich wariantach systemów
ociepleń Caparol, wyprawa końcowa oparta jest na produktach najwyższej jakości.
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1. Zaprawa klejąca
2. Płyta ocieplająca
3. Warstwa zbrojona
4. Tynk nawierzchniowy
5. Powłoka malarska

Technologia barwienia
w systemie ColorExpress
ColorExpress to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwosci kształtowania
kolorystycznego wnętrz i fasad
budynków. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań technicznych, dysponuje on ponad
4 500 000 recepturami kolorów
dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli.
Receptury sporządzane na indywidualne życzenie są przygotowywane i archiwizowane
w stacjach ColorExpress. Dzięki wprowadzeniu do pamięci
systemu, żądany kolor może
być w każdej chwili ponownie
odtworzony.
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W ofercie firmy Caparol znajdują się cztery nowoczesne
warianty ociepleniowe z optymalnie dobranymi komponentami: Capatect KD System 600, Capatect
Mineral, Capatact SI Silikat i Capatect 100.

Capatect KD, System 600
Nowoc z esn y
• z płytami styropianowymi
• z tynkami akrylowymi lub silikonowymi
• o najbogatszej palecie kolorów

Capatect KD System 600 to kompletny system ociepleń składający się ze starannie dobranych do siebie materiałów. Gwarantuje
izolację cieplną, długotrwałą czystość fasady, skuteczną ochronę
przed rozwojem alg i grzybów oraz, dzięki bogatej kolorystyce, pełną
swobodę projektowania.
Capatect KD System 600 jest „klasykiem” o wszechstronnym
zastosowaniu. Optymalne własności termoizolacyjne systemu zapewniają samogasnące płyty styropianowe o odpowiednio dobranej
grubości. Mocowanie płyt wykonuje się, w zależności od rodzaju
podłoża, poprzez klejenie lub klejenie i dodatkowe mocowanie
mechaniczne (kołkami).
Wariant systemu Capatect KD System 600 z wyprawą z tynków silikonowych oparty jest na produktach z linii Caparol Clean Concept®.
Produkty te są bardzo mało podatne na zabrudzenia, zapewniają
maksymalny współczynnik przepuszczalności pary wodnej (tzw.
„oddychanie ścian”) przy minimalnym wchłanianiu wody i znakomicie chronią elewację przed rozwojem alg i grzybów.
Właściwości systemu:
• klasyfikacja ogniowa NRO
• wszechstronne zastosowanie
• zoptymalizowane zużycie produktów
• w yprawa wierzchnia z tynków akrylowych lub silikonowych
• długotrwała czystość i skuteczna ochrona przed rozwojem alg
i grzybów
• nieograniczone możliwości barwienia w systemie ColorExpress
Aprobata Techniczna AT-15-5616/2008

Materiały tworzące system ociepleń

zużycie na 1 m2

Masa klejowa Capatect 190 S

od 4,5 kg

Płyta styropianowa EPS 70 lub EPS 80

ok. 1,0 m2

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

ok. 4,5 kg

lub masa szpachlowa Capatect-ZF-Spachtel 699

3-4,5 kg

Siatka z włókna szklanego Capatect 650/100

ok. 1,1 m2

Podkład tynkarski Putzgrund 610

ok. 0,25 kg

Wyprawa końcowa – tynki akrylowe (polisiloxany):
Capatect-Fassadenputz R20, kornik 2 mm

ok. 2,7 kg

Capatect-Fassadenputz R30, kornik 3 mm

ok. 3,6 kg

Capatect-Fassadenputz K15, baranek 1,5 mm

ok. 2,5 kg

Capatect-Fassadenputz K20, baranek 2 mm

ok. 3,0 kg

Capatect-Fassadenputz K30, baranek 3 mrn

ok. 4,4 kg

Możliwość malowania tynków akrylowych farbami elewacyjnymi,
dyspersyjnymi: Amphibolin, Muresko Plus, Acryl Fassadenfarbe lub
silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium

ok. 0,25 l

Wyprawa końcowa – tynki silikonowe (formuła CCC ®):
AmphiSilan R20, kornik 2 mm

ok. 2,7 kg

AmphiSilan R30, kornik 3 mm

ok. 3,3 kg

AmphiSilan K15, baranek 1,5 mm

ok. 2,8 kg

AmphiSilan K20, baranek 2 mm

ok. 3,4 kg

AmphiSilan K30, baranek 3 mm

ok. 4,1 kg

Możliwość malowania tynków silikonowych farbami elewacyjnymi,
silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium lub
farbą dyspersyjną: Amphibolin

ok. 0,25 l
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Capatect Mineral
K l a s yc z n y
• z płytami styropianowymi
• z tynkami mineralnymi lekkimi o wysokiej wydajności

System Capatect Mineral stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie ociepleń budynków: łączy niskie koszty wykonania z estetyką
i tendencją do używania materiałów czysto mineralnych.
Wyprawa wierzchnia systemu Capatect Mineral to dekoracyjne
lekkie tynki mineralne oparte na starannie dobranych, dających
niepowtarzalną fakturę kruszywach naturalnych, niespotykanych
w tradycyjnych tynkach.
Podwyższenie trwałości i spełnienie nawet najbardziej wyszukanych
oczekiwań jest możliwe dzięki zastosowaniu najwyższej jakości farb
elewacyjnych, o praktycznie nieograniczonej palecie barw.
Optymalne własności termoizolacyjne systemu Capatect Mineral zapewniają samogasnące płyty styropianowe o odpowiednio
dobranej grubości. Mocowanie płyt wykonuje się, w zależności od
rodzaju podłoża, poprzez klejenie lub klejenie i dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołkami).
Dzięki znakomitej wydajności produktów, system Capatect Mineral
jest bardzo konkurencyjny cenowo, a dodatkowa warstwa farby
fasadowej czyni go całkowicie odpornym na wchłanianie wody i zabrudzenia, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów mineralnych.
Właściwości systemu:
• klasyfikacja ogniowa NRO
• wszechstronne zastosowanie
• zoptymalizowane zużycie produktów
• w yprawa wierzchnia z dekoracyjnych lekkich tynków mineralnych
o niskim zużyciu
• długotrwała czystość i skuteczna ochrona przed rozwojem alg
i grzybów
Aprobata Techniczna AT-15-3561/2008

Materiały tworzące system ociepleń

zużycie na 1 m2

Maska klejowa Capatect 190 S

od 4,5 kg

Płyta styropianowa EPS 70 lub EPS 80

ok. 1,0 m2

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

ok. 4,5 kg

Siatka z włókna szklanego Capatect 650/100
Podkład tynkarski Putzgrund 610

ok.1,1 m2
ok. 0,25 kg

Wyprawa końcowa – lekkie tynki mineralne:
Capatect ML R30, kornik 3 mm

ok. 3,2 kg

Capatect ML 139/K15, baranek 1,5 mm

ok. 2,0 kg

Capatect ML 139/K20, baranek 2 mm

ok. 2,3 kg

Capatect ML 136/K30, baranek 3 mm

ok. 3,4 kg

Możliwość malowania tynków mineralnych lekkich farbami elewacyjnymi, silikatowymi: Capatect SI 130 Fassadenfinisch, Sylitol Finisch;
farbami silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium
oraz farbami o charakterze mineralnym: Muresko Plus

ok. 0,25 I

5

Capatect SI Silikat
S z l achetn y
• z płytami styrapianowymi
• z najwyższej jakości tynkami silikatowymi

Capatect SI Silikat to wyjątkowy system, który nie tylko ociepla, ale
także nadaje elewacji niepowtarzalny charakter. Wyprawę wierzchnią
stanowią najwyższej jakości tynki silikatowe (krzemianowe). Starannie dobrane kruszywa tworzące silikatowo – mineralną kompozycję
nadają elewacji szlachetny, matowy wygląd. Dodatkowo, mineralne
podłoże buduje naturalną barierę dla rozwoju mikroorganizmów.
Dzięki temu fasada jest mało podatna na zabrudzenia.
Optymalne własności termoizolacyjne systemu Capatect SI Silikat gwarantują samogasnące płyty styropianowe o odpowiednio
dobranej grubości. Mocowanie płyt wykonuje się, w zależności od
rodzaju podłoża, poprzez klejenie lub klejenie i dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołkami).
Tynki silikatowe w połączeniu z warstwą zbrojną z mineralnej masy
szpachlowej są bardzo mało podatne na zabrudzenia, zapewniają
maksymalny współczynnik przepuszczalności pary wodnej (tzw.
„oddychanie ścian”) przy minimalnym wchłanianiu wody i znakomicie chronią elewację przed rozwojem alg i grzybów.
Tynki silikatowe dostarczane są w postaci gotowej do użycia. Bogata kolorystyka, możliwość barwienia w systemie ColorExpress,
różnorodne uziarnienie i ciekawe faktury tynku zadowolą nawet
najbardziej wymagającego inwestora.
Właściwości systemu:
• klasyfikacja ogniowa NRO
• wszechstronne zastosowanie
• zoptymalizowane zużycie produktów
• w yprawa wierzchnia z tynków silikatowych nadających fasadzie
szlachetny wygląd
• długotrwała czystość i skuteczna ochrona przed rozwojem alg
i grzybów
• nieograniczone możliwości barwienia w systemie ColorExpress
Aprobata Techniczna AT-15-3042/2008

Materiały tworzące system ociepleń

zużycie na 1 m2

Masa klejowa Capatect 190 S

od 4,5 kg

Płyta styropianowa EPS 70 lub EPS 80

ok. 1,0 m2

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

ok. 4,0 kg

Siatka z włókna szklanego Capatect 650/100

ok. 1,1 m2

Podkład tynkarski Putzgrund 610

ok. 0,25 kg

Wyprawa końcowa -tynki silikonowe (krzemianowe):
Sylitol-Fassadenputz R20, kornik 2 mm

ok. 3,0 kg

Sylitol-Fassadenputz R30, kornik 3 mm

ok. 4,0 kg

Sylitol-Fassadenputz K15, baranek 1,5 mm

ok. 2,5 kg

Sylitol-Fassadenputz K20, baranek 2 mm

ok. 2,7 kg

Sylitol-Fassadenputz K30, baranek 3 mm

ok. 4,0 kg

Możliwość malowania tynków silikatowych farbami elewacyjnymi,
silikatowymi: Capatect SI 130 Fassadenfinisch, Sylitol Finisch lub
farbami silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan

ok. 0,25 l
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Capatect l00
Niepal n y
• z płytami lub lamelami z wełny mineralnej
• z tynkami mineralnymi lekkimi lub silikatowymi (krzemianowymi)

Capatect 100 to wyjątkowy system, który gwarantuje doskonałe
parametry izolacyjne i maksimum bezpieczeństwa.
Jest klasyfikowany jako niepalny, dzięki czemu może być stosowany
do ocieplania budynków wysokich lub obiektów o podwyższonych
wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, np. użyteczności publicznej.
System Capatect 100 posiada optymalną konstrukcję. Wełna mineralna zapewnia skuteczną izolację termiczną. W rezultacie system
ten jest bardzo mało podatny na zabrudzenia, zapewnia maksymalny
współczynniek przepuszczalności pary wodnej (tzw. „oddychanie
ścian”) przy minimalnym wchłanianiu wody i znakomicie chronią
elewację przed rozwojem alg i grzybów.
Mocowanie płyt w systemie Capatect 100 wykonuje się poprzez
klejenie i dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołkami) lub pełnopowierzchniowe klejenie (lamele). Do wykonania warstwy wierzchniej
w systemie Capatect 100 można stosować dekoracyjne, lekkie tynki
mineralne lub szlachetne tynki silikatowe w bogatej ofercie kolorystycznej, różnorodnym uziarnieniu i ciekawych fakturach. Dostępna
jest również „garażowa” odmiana systemu, składająca się z wełny
lamelowej PAROC CGL20cy przyklejonej do spodu stropów garaży,
piwnic itp. i natryskiwanego tynku mineralnego MLP MG K15.
Właściwości systemu:
• klasyfikacja ogniowa – niepalny
• do zastosowań w budynkach wysokich lub o podwyższonych wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, np. użyteczności publicznej
• zoptymalizowane zużycie produktów
• w yprawa wierzchnia z tynków mineralnych – lekkich lub silikatowych
• całkowicie mineralny, ekologiczny
• długotrwała czystość i skuteczna ochrona przed rozwojem alg
i grzybów
• nieograniczone możliwości barwienia w systemie ColorExpress
Aprobata Techniczna AT-15-3042/2008

Materiały tworzące system ociepleń

zużycie na 1 m2

Masa klejowa Capatect 190

od 4,5 kg

Płyty lub lamele z wełny mineralnej

ok.1,0 m2

Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190

ok. 4,5 kg

Siatka z włókna szklanego Capatect 650/100

ok.1,1 m2

Podkład tynkarski Putzgrund 610

ok. 0,25 kg

Wyprawa końcowa – tynki silikonowe (krzemianowe):
Sylitol-Fassadenputz R20, kornik 2 mm

ok. 3,0 kg

Sylitol-Fassadenputz R30, kornik 3 mm

ok. 4,0 kg

Sylitol-Fassadenputz K15, baranek 1,5 mm

ok. 2,5 kg

Sylitol-Fassadenputz K20, baranek 2 mm

ok. 2,7 kg

Sylitol-Fassadenputz K30, baranek 3 mm

ok. 4,0 kg

Wyprawa końcowa – lekkie tynki mineralne:
Capatect MLP R30 kornik 3mm

ok. 3,2 kg

Capatect MG 139/K15, baranek 1,5mm

ok. 2,0 kg

Capatect ML 139/K20, baranek 2 mm

ok. 2,3 kg

Capatect ML 136/K30, baranek 3 mm

ok. 3,4 kg

Możliwość malowania tynków silikatowych farbami elewacyjnymi,
silikatowymi: Capatect SI 130 Fassadenfinisch, Sylitol Finisch lub
farbami silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan

ok. 0,25 l
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Materiały systemowe
Kleje do płyt termoizolacyjnych
• C
 apatect 190 S – masa klejowa gotowa
do użycia po zarobieniu wodą, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń Capatect,
zużycie: min. 4,5 kg/m2.
• Capatect 190 – masa klejowo-szpach
lowa gotowa do użycia po zarobienu
wodą, na bazie białego cementu oraz hydratu wapnia, zbrojona włóknem, modyfikowana, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, odporna na czynniki atmosferyczne,
bardzo dobrze przyczepna do wszystkich
podłoży mineralnych. Przeznaczona do
mocowania oraz wykonywania warstwy
zbrojonej na płytach styropianowych oraz
płytach i lamelach z wełny mineralnej,
zużycie: min. 4,5 kg/m2.

Płyty ocieplające
•
•
•
•

 łyty styropianowe – EPS 70 lub EPS 80
P
Grubość: 20-200 mm
Płyty lub lamele z wełny mineralnej
Grubość: 40-200 mm

Mocowanie mechaniczne

Atestowane łączniki mechaniczne (kołki rozporowe) do mocowania
płyt termoizolacyjnych ze styropianu oraz z wełny mineralnej.
• Ł ączniki mechaniczne (kołki) PCV z rdzeniem plastikowym, wbijanym, długość: 90-260 mm
• Łączniki mechaniczne (kołki) PCV z rdzeniem stalowym, wbijanym,
długość: 90-260 mm
• Łączniki mechaniczne (kołki) PCV z rdzeniem stalowym, wkręcanym, długość: 110-260 mm

Masy szpachlowe do warstwy zbrojonej
• C
 apatect 190 – masa klejowo-szpachlowa gotowa do użycia
po zarobieniu wodą, na bazie białego cementu oraz hydratu wapnia, zbrojona włóknem, modyfikowana, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjna, odporna na czynniki atmosferyczne, bardzo dobrze
przyczepna do wszystkich podłoży mineralnych. Przeznaczona
do mocowania oraz wykonywania warstwy zbrojonej na płytach
styropianowych oraz płytach i lamelach z wełny mineralnej. Zużycie: min. 4,0 kg/m2 – dla styropianu oraz min. 5,0 kg/m2 dla
wełny mineralnej.
•  Capatect-ZF-Spachtel 699 masa szpachlowa gotowa do użycia,
bezcementowa, dyspersyjna, wzmocniona włóknami, o podwyższonej udaroodporności. Zużycie: ok. 3,0 kg/m2.
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Siatki zbrojące
• S
 iatka z włókna szklanego Capatect 650/100 – siatka z włókna
szklanego, alkaliodporna, przeznaczona do wykonywania warstwy
zbrojonej w systemie ociepleń Capatect.
• Capatect 652/00 Panzergewebe – siatka pancerna z włókna
szklanego o gramaturze 340 g/m2 alkaliodporna, przeznaczona do
wykonywania dodatkowej warstwy zbrojonej w obszarze parteru
oraz miejscach narażonych na obciążenia mechaniczne (wejścia
do budynku).

Materiały
gruntujące
i podkłady
• Putzgrunt 610 – farba gruntująca pod
tynki cienkowarstwowe. Ułatwia pracę,
ujednolica kolorystykę podłoża, zwiększa
przyczepność, zmniejsza zużycie wypraw tynkarskich. Zapewnia
nieograniczone możliwości barwienia w systemie ColorExpress.

Tynki strukturalne
(cienkowarstwowe)
• Capatect Fassadenputz KiR – tynki
akrylowe (polisiloxanowe), cienkowarstwowe, o fakturze baranka lub kornika. Gotowe do użycia, łatwe w nakładaniu, dobrze
przyczepne, odporne na zarysowania oraz warunki atmosferyczne.
Wzmocnienie tynków siloxanem gwarantuje większą odporność na
zanieczyszczenia. Zapewniają nieograniczone możliwości barwienia
w systemie ColorExpress.
• Capatect-Fassadenputz K15, baranek 1,5 mm,
zużycie: 2,5 kg/m2
• Capatect-Fassadenputz K20, baranek 1,5 mm,
zużycie: 3,0 kg/m2
• Capatect-Fassadenputz K30, baranek 1,5 mm,
zużycie: 4,4 kg/m2
• Capatect-Fassadenputz R20, kornik 2,0 mm,
zużycie: 2,7 kg/m2
• Capatect-Fassadenputz R30, kornik 3,0 mm,
zużycie: 3,6 kg/m2
Malowanie tynków akrylowych
Dopuszcza się malowanie farbami elewacyjnymi dyspersyjnymi:
Amphibolin, Muresko Plus, Acryl Fassadenfarbe lub silikonowymi:
AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium.
• A
 mphiSilan Fassadenputz K i R – tynki
silikonowe, cienkowarstwowe nowej generacji, z linii produktów Caparol Clean
Concept® o fakturze baranka lub kornika. Przy produkcji tynków wykorzystana
została nanotechnologia, zjawisko fotokatalizy oraz hyrofobowość kapilarna,
co powoduje znakomitą odporność na
zanieczyszczenia przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego współczynnika
przepuszczalności pary wodnej i minimalne wchłanianie wody. Znakomicie chronią elewację przed
rozwojem alg i grzybów. Gotowe do użycia, łatwe w nakładaniu,
dobrze przyczepne, odporne na zarysowania oraz warunki atmosferyczne. Zapewniają nieograniczone możliwości barwienia
w systemie C
 olorExpress.
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• AmphiSilan K15, baranek 1,5 mm, zużycie: 2,8 kg/m2
• AmphiSilan K20, baranek 2,0 mm, zużycie: 3,4 kg/m2
• AmphiSilan K30, baranek 3,0 mm, zużycie: 4,1 kg/m2
• AmphiSilan R20, kornik 2,0 mm, zużycie: 2,7 kg/m2
• AmphiSilan R30, kornik 3,0 mm, zużycie: 3,3 kg/m2
Malowanie tynków silikonowych
Dopuszcza się malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi:
AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium.
• S
 ylitol Fassadenputz KiR
– tynki silikatowe (krzemianowe) na bazie szkła wodnego potasowego, cienkowarstwowe, o fakturze baranka lub kornika.
Gotowe do użycia, łatwe w nakładaniu, dobrze przyczepne, znakomicie
odporne na zanieczyszczenia oraz
warunki atmosferyczne. Dzięki wysokiemu stopniu zasadowości zapobiegają rozwojowi alg i grzybów.
Zapewniają nieograniczone możliwości barwienia w systemie
ColorExpress.
• S
 ylitol-Fassadenputz K15, baranek 1,5 mm,
zużycie: 2,5 kg/m2
• S ylitol-Fassadenputz K20, baranek 2,0 mm,
zużycie: 2,7 kg/m2
• S ylitol-Fassadenputz K30, baranek 3,0 mm,
zużycie: 4,0 kg/m2
• S ylitol-Fassadenputz R20, kornik 2,0 mm,
zużycie: 3,0 kg/m2
• S ylitol-Fassadenputz R30, kornik 3,0 mm,
zużycie: 4,0 kg/m2
Malowanie tynków silikatowych (krzemianowych)
Zaleca się malowanie egalizacyjne farbami elewacyjnymi silikatowymi: Capatect 130 SI, Sylitol Finish lub malowanie renowacyjne
farbami silikonowymi: AmphiSilan Plus, ThermoSan.
• C
 apatect ML Mineral-Leichtputz – tynki
mineralne lekkie, na bazie cementowowapniowej, cienkowarstwowe, o fakturze
baranka lub kornika. Gotowe do użycia po
zarobieniu wodą, łatwe w nakładaniu, dobrze przyczepne, odporne na zanieczyszczenia, o bardzo wysokim współczynniku
przepuszczalności pary wodnej.
• Capatect 139 ML K15 – baranek 1,5 mm
zużycie: 2,0 kg/m2
• Capatect 139 ML K20 – baranek 2,0 mm
zużycie: 2,3 kg/m2
• Capatect 136 ML K30 – baranek 3,0 mm
zużycie: 3,4 kg/m2
• Capatect MLP R30 – kornik 2,0 mm
zużycie: 3,2 kg/m2
Malowanie tynków mineralnych lekkich
Zaleca się malowanie egalizacyjne oraz renowacyjne farbami silikatowymi: Capatect 130 SI, Sylitol Finish, farbami silikonowymi:
AmphiSilan Plus, ThermoSan, Muresko Premium lub farbą o charakterze mineralnym: Muresko Plus.
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Akcesoria uzupełniające
Profile cokołowe
• C
 apatect 6700 – profil cokołowy z tłoczonego aluminium do wykańczania
cokołów, ze specjalnym profilowaniem
umożliwiającym połączenie oraz krawędzią do odcinania tynku.
Przeznaczony do systemów ociepleń o grubości płyt termoizolacyjnych od 30 do 200 mm. Długość: 2,0 m.

Profile narożnikowe
• C
 apatect 656/02 – kątownik wykonany
z siatki z włókna szklanego z narożnikiem wewnętrznym z tworzywa sztucznego. Długość: 2,5 m.
• Capatect 042 Rolleck – narożnik ochronny z siatki, przeznaczony
do naroży wewnętrznych i zewnętrznych, z możliwością ustawienia
kąta rozwarcia. Rozmiar: 12,5 cm x 12,5 cm. Rolka: 25,0 mb.

Profile okapowe
• C
 apatect 668/01 Tropfkantenprofil – profil krawędziowy do
miejsc łączących powierzchnie pionowe z poziomymi. Narożnik
z obustronną siatką oraz tzw. kapinosem. Długość: 2,5 m.

Profile przyokienne i taśmy samorozprężne
• C
 apatect 054/00 i 654/00, typ 2D Fugendichtband – samorozprężna taśma uszczelniająca Typ 2D. Nadaje się pod tynk cienkowarstwowy, do spoin o szerokości 2-6 mm. Rozmiar: 15x2 mm.
Opakowanie odpowiednio: 90,0 mb i 45,0 mb.
• Capatect 654/00 i 654/01 Gewebeanschlussleiste „Plus” – elastyczny profil stykowy samoprzylepny, z siatką i taśmą uszczelniającą oraz z taśmą klejącą do mocowania folii ochronnej na ramie
okiennej. Elastyczność: dobra. Długość odpowiednio: 1,5 m i 2,2 m.
• Capatect 694/10 i 694120 Anputzprofil – profil stykowy do okien,
drzwi itp. wyposażony opcjonalnie w taśmę samoprzylepną lub
dodatkowo w otwory do mocowania mechanicznego. Elastyczność: brak. Długość odpowiednio: 1,5 m i 2,2 m.
• Capatect 694/01 i 694/02 Gewebeanschlussleiste „Mini” – elastyczne listwy boczne i ruchome połączenia siatki umożliwiają
oddzielenie warstwy tynku od ramy okna. Z pasem siatki zbrojącej
i dającej się usunąć listwą do zakrycia okna folią. Elastyczność:
ograniczona. Długość odpowiednio: 2,5 m i 1,5 m.

Szczeliny dylatacyjne
• C
 apatect 046 Typ B10, 047 Typ B15, 048 Typ B22 Fugendichtband – sprężona, samorozprężna taśma uszczelniająca do
spoin odpowiednio: 10-12 mm, 15-22 mm i 22-30 mm. Nadaje się
do lazurowania farbami elewacyjnymi. Barwa: antracyt.
• Capatect 6660/00, Typ E Dehnfugenprofil „Plus” – profil do
szczelin dylatacyjnych, z narożnikami, z białą taśmą elastyczna oraz obustronnymi pasami siatki zbrojącej. Do płaskich powierzchni ścian. Rozmiar dylatacji: 5-25 mm. Długość: 2,5 m.
• Capatect 6667/00, Typ V Dehnfugenprofil „Plus” – profil do
szczelin dylatacyjnych, z narożnikami z białą taśmą elastyczną
oraz obustronnymi pasami siatki zbrojącej. Do narożników wewnętrznych. Rozmiar dylatacji: 5-25 mm. Długość: 2,5 m.

Zatyczki do zakrywania talerzyków
łączników mechanicznych (kołków)
• Capatect 052/01 PS ze styropianu i 052/04 MW z wełny mineralnej.
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Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:
WOJEWÓDZTWO

TELEFON

E-MAIL



MAZOWIECKIE

0 604 278 460
0 604 194 378
0 604 278 547

warszawa@caparol.pl
warszawa01@caparol.pl
mazowsze@caparol.pl



WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 602 781 788



pODLASKIE

0 604 521 752

bialystok@caparol.pl



pOMORSKIE

0 602 220 890
0 668 927 221

gdansk@caparol.pl
gdansk01@caparol.pl



kUJAWSKO-POMORSKIE

0 606 609 711

bydgoszcz@caparol.pl





zACHODNIOPOMORSKIE
LUBUSKIE

0 606 928 570

szczecin@caparol.pl





dOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE

0 602 249 564
0 608 355 343

wroclaw@caparol.pl
wroclaw01@caparol.pl



łÓDZKIE

0 606 928 569

lodz@caparol.pl



śLĄSKIE

0 602 250 924
0 602 250 974

katwice@caparol.pl
slask@caparol.pl





śWIĘTOKRZYSKIE
PODKARPACKIE

0 602 249 814

rzeszow@caparol.pl



mAŁOPOLSKIE

0 606 928 593

kraków@caparol.pl



lUBELSKIE

0 602 121 403

lublin@caparol.pl



wIELKOPOLSKIE

0 602 220 869
0 604 278 546

poznan@caparol.pl
konin@caparol.pl

01/2010

olsztyn@caparol.pl

