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Technická informace 
 

Synthesan Rapidomat 
 
 
Bezvodá matná izolační barva, speciálně pro vnitřní prostory se zvýšenou vlhkostí 
. 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Rozpouštědlová rychleschnoucí izolační barva pro použití v interiéru s vysokou krycí 

schopností. Zvláště vhodná pro rychlé renovace, pro vnitřní prostory se zvýšenou 
vlhkostí, a pro prostory, které musí být v co nejkratším čase opět schopny používání. 
Jako izolační nátěr na plochy s nikotinem, zaschlé skvrny po vodě, rzi, tucích,oleji a 
sazích. 
 

Vlastnosti Bez obsahu vody, s mírným zápachem 
Otěruvzdorná 
Difúzní 
Dobrá krycí schopnost 
Necitlivá na mráz 
Nebobtná 
S minimálním pnutím 
Snadné zpracování 
Omezen nástřik 
 

Technická data Hustota: 
Cca 1,4 g/cm3 

 
Materiálová báze Polymerní pryskyřice 

 
Balení  
Odstín Bílý jako skladové zboží. Zvláštní odstíny na objednání (v 1. barevné skupině). 

Tónování: 
Pouze vhodnými tónovacími pastami na bázi rozpouštědel (do 2 %). Při samostatném 
tónování doporučujeme celé množství promíchat najednou, aby se zabránilo barevným 
rozdílům.  
 

Lesk Matný 
 

Skladování V chladu, ale ne na mrazu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 12 
měsíců. Neskladujte v blízkosti topných těles. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Podklad musí být suchý a nosný. Plochy s velkým výskytem nikotinu, mastnot, olejů nebo 

sazí je třeba nejdříve omýt tuky rozpouštějící čistícím prostředkem, a nechat dobře 
vyschnout. 
 

Příprava podkladu Vápenocementové a cementové omítky : 
Nové omítky musí být suché a vyzrálé (alespoň 2 – 4 týdny). Stírající se vrstvy a 
případné slinuté plochy je třeba odstranit. Pečlivě okartáčovat. Základní nátěr Caparol 
Tiefgrund TB, sytý nátěr. 
 
Sádra a sádrové omítky : 
Základní nátěr Caparol Tiefgrund TB. Sádrové omítky se slinutými vrstvami nejprve 
obrousit a odstranit prach. 



 - 2 - 

 
Sádrové desky : 
Základní nátěr Caparol Tiefgrund TB. 
 
Sádrokartonové a sádrovláknité desky : 
Obruste případné hrany na tmelu. Základní nátěr Caparol Tiefgrund TB. 
 
Beton: 
Odstraňte zbytky odbedňovacích prostředků a sprašující nebo pískující části. 
 
Dřevo a materiály na bázi d řeva: 
Desky z rostlého dřeva dobře obrousit a odstranit prach. 
 
Nosné staré nát ěry : 
Matné, slabě savé nátěry natírejte přímo. Lesklé nátěry a emailové nátěry zdrsněte 
obroušením. 
 
Nenosné staré nát ěry : 
Nenosné staré nátěry disperzními laky nebo barvami, nebo staré minerální nátěry 
odstraňte. 
 
Tapety: 
Odstraňte beze zbytku. Zbytky lepidla a makulatury vymyjte. 
 
Malé chyb ějící a vylámané části : 
Po odpovídající přípravě vyplňte tmely Akkord Spachtel a natřete základním nátěrem. 
 

Příprava materiálu Materiál je připraven k použití. Před aplikací jej krátce promíchejte. 
 

Nanášení materiálu Natíráním, válečkem nebo nástřikem (Airless zařízení pouze s ochranou proti explozi) 
 
Nástřik Airless: 
Úhel 40 – 50 o 
Tryska 0,021 – 0,026 
Tlak 150 – 180 bar 
 
Prosím pozor : 
Při zpracování musí být zajištěno dostatečné větrání. Nevhodné ředidlo může zapříčinit 
nepravidelné vysychání a tvorbu skvrn. Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti 
výrobku, nesmí se mísit s jinými látkami. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, 
zpracovávejte vždy ucelenou plochu najednou a tahy napojujte do mokrého. U ploch 
s výskytem plísní doporučujeme nátěr barvami Duparol W nebo Indeko W. 
 

Skladba nátěru Jeden základní a jeden krycí nátěr, neředěný. 
Doporučení: 
Po více (2 – 3) renovačních nátěrech barvou Synthesan Rapidomat doporučujeme jeden 
pomocný nátěr barvou Caparol Extra. Potom je možné nanést další vrstvy Synthesan 
Rapidomat. 
 

Spotřeba Cca 200 – 250 g/m2 na hladkém podkladu. Na hrubém podkladu se spotřeby přiměřeně 
zvyšuje. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše. 
 

Podmínky zpracování Materiál lze zpracovávat i pod bodem mrazu. Podklad ale musí být suchý a bez námrazy 
(jinovatky). 
 

Doba schnutí Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu je povrch po 4 – 6  hodinách zaschlý a lze 
nanášet další nátěr. 
Na plochy ošetřené přípravkem Synthesan Rapidomat lze lepit tapety nejdříve po 28 
dnech schnutí. Při nižší teplotě se čas přiměřeně prodlužuje. 
 

Čištění nářadí Okamžitě po použití Dupa-inn ředidlem, nebo ředidlem Capalac 200 (náhražka 
terpentýnu). 
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Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. 
Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a 
mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. V případě požáru použijte písek, CO2, 
nebo práškové hasební prostředky. Nikdy nepoužívat vodu. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Deklarace obsažených látek: 
Akrylátová pryskyřice, TiO2, silikáty, uhličitan vápenatý, alifatické a aromatické 
uhlovodíky, aditiva. 
 
Určeno pouze pro průmyslové užití. 
 

Likvidace Likvidujte podle platných předpisů jako nebezpečný odpad. Kód odpadu: 08 01 02 
 

Obsah VOC Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 500 g/ l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: duben 2011 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


