
Capatect Standard
Vnější kontaktní zateplovací systém

Prožijte kvalitu.

Certifikované podle ETAG 004
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VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Izolace fasád je důležitá, protože ...

Jaká jsou kritéria pro výběr fasádního izolačního systému?

40 % energie se v ČR spotřebuje pro vytápění budov. 

S vhodně vybranou fasádní tepelnou izolací se ušetří asi 40 % nákladů, což 
nejen prospěje naší peněžence, ale také přispívá k zachování naší Země pro 
naše vnoučata.

Je velmi důležité vždy zvolit kompletní systém. Pouze kompletní systémy 
zateplování fasád od stejného výrobce mají příslušnou technickou kvalitu se 
zárukou výrobce.

Střecha: 
25%

Fasáda: 
40%

Sklepy: 
15%

Dveře a okna: 
20%

Zvyšuje komfort bydlení.  
Pokud v zimě zůstanou stěny chladné, můžete se cítit nepohodlně i při ohřevu 
vzduchu v místnosti. V létě se zase neizolované místnosti rychle zahřívají.

Poskytuje budovám jedinečný vzhled.

Správně zvolený a provedený systém eliminuje tepelné mosty, čímž 
zabraňuje tvorbě plísní na stěnách.

V každém případě vyberte systém certifikovaný nezávislými organizacemi. 
Spolehliví špičkoví výrobci nabízejí dlouhodobé zajištění kvality.

Dbejte na správnou montáž. Správný postup jednotlivých kroků naleznete 
v našem Montážním návodu, který je vám k dispozici.
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Protože Capatect Standard je izolační systém 
vyvinutý německou skupinou DAW. DAW je již po 
pět generací rodinný podnik s více než 100 lety 
zkušeností, je lídrem v oblasti stavebních nátěrových 
hmot v několika zemích a již více než 60 let vyvíjí, 
vyrábí a distribuuje tepelně izolační systémy.

Protože Capatect Standard nabízí tři kroky ke vhodné volbě 
zateplení
➜	2 druhy tepelné izolace 
➜	3 struktury omítek
➜	široká škála barevných odstínů podle desítek barevných  
 kolekcí

Protože zateplovací systém Capatect Standard má certifikaci 
ETA podle předpisu ETAG 004, vydaného EOTA (Evropská 
organizace pro technické posuzování). EOTA je nezávislá 
mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu, která mimo jiné 
kontroluje technické parametry prvků tepelně izolačních systémů a 
přísné dodržování standardů výrobních technologií. Prvky systému 
jsou zkoumány mimo jiné v následujících aspektech:
• požární ochrana
• mechanická odolnost
• přídržnost lepidla
• mrazuvzdornost
• bezpečné použití

Proč bych si měl vybrat izolační systém fasády Capatect Standard?

Technický a zkušební ústav
stavební Praha
Prosecká 811/76a
190 00 Praha
Česká republika
eota@tzus.cz

člen

www.eota.eu

Evropské technické
posouzení

ETA 18/0370
ze dne

31. 8. 2018

I Všeobecná část

Subjekt pro technické posuzování vydávající Evropské technické posouzení
Technický a zkušební ústav stavební Praha
Obchodní název stavebního výrobku Capatect Standard A

Skupina výrobků, do které přísluší
posuzovaný stavební výrobek

Kód oblasti výrobku: 4
Vnější kontaktní zateplovací systém
(ETICS) s omítkou
izolační výrobek – minerální vlna (MW)

Výrobce DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Německo
www.daw.de

Výrobní závod(y) Viz Příloha č. 1

Toto Evropské technické posouzení
obsahuje

33 stran včetně 8 příloh, které tvoří
nedílnou součást tohoto dokumentu.
Příloha č. 8 Kontrolní Plán obsahuje
důvěrné informace a v případě veřejného
rozšiřování Evropského technického
posouzení není jeho součástí.

Toto Evropské technické posouzení je
vydáno v souladu s Nařízením (EU) č.
305/2011 na základě

ETAG 004, vydání z roku 2013, jako
Evropského posuzovacího dokumentu
(EAD)

Překlady tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí zcela odpovídat původnímu
vydanému dokumentu a musí být odpovídajícím způsobem označeny.

Poskytnutí tohoto Evropského technického posouzení včetně předání elektronickou formou komunikace musí
vždy zahrnovat celý dokument (s výjimkou výše uvedené důvěrné přílohy/příloh).  Jakékoliv dílčí zveřejnění
tohoto dokumentu musí být písemně odsouhlaseno s vydávající Technickou hodnotící osobou Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha. V tomto případě musí být částečné kopírování označeno jako takové.

Technický a zkušební ústav
stavební Praha Prosecká
811/76a
190 00 Praha
Česká republika
eota@tzus.cz

člen

www.eota.eu

Evropské technické
posouzení

ETA 18/0369
ze dne

31. 8. 2018

I Všeobecná část

Subjekt pro technické posuzování vydávající Evropské technické posouzení:
Technický a zkušební ústav stavební Praha
Obchodní název stavebního výrobku Capatect Standard B

Skupina výrobků, do které přísluší
posuzovaný stavební výrobek

Kód oblasti výrobku: 4
Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)
s omítkou
izolační výrobek – pěnový polystyren (EPS)

Výrobce DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Německo
www.daw.de

Výrobní závod(y) viz Příloha č. 1

Toto Evropské technické posouzení
obsahuje

Toto Evropské technické posouzení je
vydáno v souladu s Nařízením (EU) č.
305/2011 na základě

27 stran včetně 5 příloh, které tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu.
Příloha č. 5 Kontrolní Plán obsahuje důvěrné
informace a v případě veřejného rozšiřování
Evropského technického posouzení není
jeho součástí.
ETAG 004, vydání z roku 2013, jako
Evropského posuzovacího dokumentu (EAD)

Překlady tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí zcela odpovídat původnímu
vydanému dokumentu a musí být odpovídajícím způsobem označeny.

Poskytnutí tohoto Evropského technického posouzení včetně předání elektronickou formou komunikace musí
vždy zahrnovat celý dokument (s výjimkou výše uvedené důvěrné přílohy/příloh). Jakékoliv dílčí zveřejnění
tohoto dokumentu musí být písemně odsouhlaseno s vydávající Technickou hodnotící osobou Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha. V tomto případě musí být částečné kopírování označeno jako takové.

  

Dlouholeté zkušenosti

Obrovská možnost výběru barev a odstínů

Certifikace

Technický a zkušební ústav
stavební Praha
Prosecká 811/76a
190 00 Praha
Česká republika
eota@tzus.cz

člen

www.eota.eu

Evropské technické
posouzení

ETA 18/0370
ze dne

31. 8. 2018

I Všeobecná část

Subjekt pro technické posuzování vydávající Evropské technické posouzení
Technický a zkušební ústav stavební Praha
Obchodní název stavebního výrobku Capatect Standard A

Skupina výrobků, do které přísluší
posuzovaný stavební výrobek

Kód oblasti výrobku: 4
Vnější kontaktní zateplovací systém
(ETICS) s omítkou
izolační výrobek – minerální vlna (MW)

Výrobce DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Německo
www.daw.de

Výrobní závod(y) Viz Příloha č. 1

Toto Evropské technické posouzení
obsahuje

33 stran včetně 8 příloh, které tvoří
nedílnou součást tohoto dokumentu.
Příloha č. 8 Kontrolní Plán obsahuje
důvěrné informace a v případě veřejného
rozšiřování Evropského technického
posouzení není jeho součástí.

Toto Evropské technické posouzení je
vydáno v souladu s Nařízením (EU) č.
305/2011 na základě

ETAG 004, vydání z roku 2013, jako
Evropského posuzovacího dokumentu
(EAD)

Překlady tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí zcela odpovídat původnímu
vydanému dokumentu a musí být odpovídajícím způsobem označeny.

Poskytnutí tohoto Evropského technického posouzení včetně předání elektronickou formou komunikace musí
vždy zahrnovat celý dokument (s výjimkou výše uvedené důvěrné přílohy/příloh).  Jakékoliv dílčí zveřejnění
tohoto dokumentu musí být písemně odsouhlaseno s vydávající Technickou hodnotící osobou Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha. V tomto případě musí být částečné kopírování označeno jako takové.
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2 SYSTÉMY

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Zateplovací systém 
Capatect Standard A
(s minerálními izolačními deskami) 

Zateplovací systém 
Capatect Standard B
(s EPS izolačními deskami) 

1

3

5

4

6

7

2a

1 Lepidlo:  Capatect Dämmkleber 175 nebo Capatect Klebe und Armierungsmasse 176

Izolace:  a) Izolační deska z minerální vaty             b) Izolační deska z EPS 

Kotvení:  Hmoždinky (mechanické kotvení)

Základní výztužová vrstva:  Capatect Klebe und Armierungsmasse 176

Výztužová tkanina:  Capatect Gewebe 650 weiss

Penetrace základní vrstvy:  Capatect Putzgrund 605

Omítka:  Capatect Acryl Fassadenputz W nebo Capatect Silikon Fassadenputz W

2

7

3

4

5

6

1

3

5

4

6

7

2b
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3 STRUKTURY OMÍTKY

Fantastická paleta barev, dokonalá přesnost tónování, profesionální kvalita. 
Tónování ColorExpress od Caparolu.

K15
zrno na zrno, velikost zrna 1,5 mm

K20
zrno na zrno, velikost zrna 2 mm

R20
rýhovaná, velikost zrna 2 mm

Zateplovací systém 
Capatect Standard B
(s EPS izolačními deskami) 



Minerální suchá malta k lepení 
izolačních desek v rámci 
tepelně izolačních systémů 
Capatect Standard.

6 Capatect Standard
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Capatect Dämmkleber 175

Optimální
přilnavost

Vylepš
en

á 
re

ce
pt

ura zajišťuje optim
ální přilnavost

4-5 
kg /m 2

4-5 
kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2
4-5 

kg /m 2

Další technické informace.

1

Minerální suchá malta k lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů Capatect 
Standard.

Minerální malta na bázi cementu a organických přísad k lepení izolačních desek. Je vhodná 
pro všechny podklady tepelně izolačních systémů. Obsahuje aditiva pro podporu a urychlení 
adheze, má zrnitost optimalizovanou pro lepení izolačních desek.

Vlastnosti:
✓	 rychlý lepicí efekt
✓		snadné zpracování
✓		pro polystyrenové desky i minerální vatu
✓		balení 25 kg

Tipy:
• lepidlo po rozmíchání nechte odstát a znovu promíchejte
• dbejte, aby se lepidlo nedostalo mezi izolační desky
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Minerální suchá malta k lepení izolačních desek 
a zhotovení základních vrstev 
tepelně izolačních systémů Capatect Standard.
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Klebe und Armierungsmasse 176

4-6 
kg /m 2

2 v 1

le
pi

dlo a armovací tm
el

1

4

Minerální suchá malta k lepení izolačních desek a zhotovení základních vrstev tepelně izolačních 
systémů Capatect Standard.

Minerální malta na bázi cementu a organických přísad k lepení izolačních desek a zhotovení 
základních (výztužových) vrstev. Je vhodná pro všechny podklady tepelně izolačních systémů. 
Obsahuje aditiva pro zvýšení pružnosti a mechanické odolnosti, má zrnitost optimalizovanou pro 
zhotovení základní vrstvy tepelně izolačního systému.

Vlastnosti:
✓	 dlouhá doba zpracovatelnosti
✓		snadné zpracování
✓		pro polystyrenové desky i minerální vatu
✓		balení 25 kg

Tipy:
• lepidlo po rozmíchání nechte odstát a znovu promíchejte
• desky z minerální vaty předem potáhněte slabou vrstvou tmelu

Další technické informace.
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Capatect Gewebe 650 weiss

1,15
m2 / m255m2

Pevná
a odolnáVy

so
ká

 p

evnost, odolná alkáliím

5

Sklotextilní tkanina odolná alkáliím pro vyztužení základní vrstvy tepelně izolačních systémů 
Capatect Standard. 

Sklotextilní výztužová tkanina opatřená apreturou proti alkáliím. Používá se pro vyztužení 
základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Standard. Výztužová tkanina zabraňuje 
vzniku teplotně podmíněných trhlin v základní vrstvě systému.

Vlastnosti:
✓	 tvarově stálá
✓  odolná alkalickému prostředí
✓  velikost ok 4 × 4 mm
✓  balení 55 m2

Tipy:
• tkaninu pokládejte do vrstvy tmelu
• tkanina by měla být v polovině až horní třetině tloušťky vrstvy
• tkanina musí být zcela zakryta tmelem

Další technické informace.
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Capatect Putzgrund 605

200 
g /m 2

Difúzní

Pr
op

ouští vodní páry

6

Pigmentovaný základní nátěr pod strukturované omítky v systému Capatect Standard.

Vodou ředitelný speciální základní nátěr plněný křemičitým pískem pro vnitřní a venkovní 
minerální povrchy. Aplikace základního nátěru prodlužuje zpracovatelnost tenkovrstvé omítky.

Vlastnosti:
✓	 prodyšný
✓  ekologický (bez rozpouštědel a konzervačních látek)
✓  vytváří ochranný film

Tipy:
• před použitím zakryjte fólií podklady, které nemají být 
 natřeny, penetrace může různé povrchy poškodit 
 nebo způsobit změnu barvy.

Další technické informace.
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Tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi 
připravená k použití.
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Capatect Acryl Fassadenputz W

více než
15 000
odstínůTó

no
va

te
ln

á na zařízení ColorExpress

7

Tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi připravená k použití.

Dekorativní krycí omítka na akrylátové bázi v zrnitostech K15, K20 (struktura zrno na zrno) a R20 
(rýhovaná). Omítka je vybavena ochranou proti plísním a řasám, zůstává tedy dlouhodobě čistá. 
Omítka je připravena k použití. Je použitelná nejen v tepelně izolačních systémech Capatect 
Standard, ale i na jiné vhodné podklady.

Vlastnosti:
✓	 hydrofobní
✓		snadné zpracování
✓		odolná vlivům povětrnosti a usazování mikroorganismů
✓		balení 25 kg

Tipy:
• před použitím omítku krátce promíchejte
•  základní nátěr volte přibližně v odstínu omítky
•  pro základní nátěr použijte Capatect Putzgrund 605

Další technické informace.



14 Capatect Standard

Tenkovrstvá omítka na silikonové bázi 
připravená k použití.
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Capatect Silikon Fassadenputz W

Brilantní, 
jasné barvy

Och
ra

na
 p

ře
d 

UV zářením, řasam
i a houbam

i

7

Tenkovrstvá omítka na silikonové bázi připravená k použití.

Dekorativní krycí omítka na silikonové bázi v zrnitostech K15, K20 (struktura zrno na zrno) a R20 
(rýhovaná). Omítka je vysoce hydrofobní a je vybavena ochranou proti plísním a řasám, zůstává 
tedy dlouhodobě čistá. Omítka je připravena k použití. Je použitelná nejen v tepelně izolačních 
systémech Capatect Standard, ale i na jiné vhodné podklady.

Vlastnosti:
✓	 hydrofobní
✓		snadné zpracování
✓		odolná vlivům povětrnosti a usazování mikroorganismů
✓		balení 25 kg

Tipy:
• před použitím omítku krátce promíchejte
•  základní nátěr volte přibližně v odstínu omítky
•  pro základní nátěr použijte Capatect Putzgrund 605

Další technické informace.



Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
 
Logistické centrum Kozomín
Kozomín 501
277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084
Fax.: +420 315 754 080
 
Zákaznická linka 844 111 840
 
www.caparol.cz
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Prožijte kvalitu.

Katalog Barvy • Spreje • Laky • Lazury
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce.

Nový vzorkovník barev
CaparolColor Compact
Obsahuje 210 barev ve 30 barevných rodinách.

Katalog HISTOLITH
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce.

Histolith
Systémy a výrobky pro renovaci památek

Prožijte kvalitu.

Histolith 4-2018.indd (X)   1 13.4.2018   15:11:29

ThermoSan
Vysoce kvalitní fasádní barva
ze silikonové pryskyřice s křemičitou mřížkou.

Barvy • Spreje • Laky • Lazury

Prožijte kvalitu.


