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Bílá barva je barvou čistoty	 –	 zhmotnělého	 světla.	 Bílá	 je	
barvou	neofytů.	V	interiéru	se	tedy	hodí	tam,	kde	chceme	tuto	
čistotu	 zdůraznit,	 například	 do	 lékařského	 či	 nemocničního	
prostředí.	 V	 běžných	 obytných	 místnostech	 působí	 čistě	 bílá	
poněkud	agresivně.	Není	bez	 zajímavosti,	 že	 v	Orientu	 je	bílá	
barvou	smuteční.

na	bázi	umělých	organických	pryskyřic	–	acetátů,	akrylátů	atd.	
Co	 ale	 zůstalo	 lidstvu	 od	 původních	 paleolitických	 nástěnných	
maleb?	Je	to	duchovní	obsah	malby.	

Dnes	už	si	jej	možná	tolik	neuvědomujeme	(ostatně	celý	svět	se	
přiklání	spíše	k	fyzickému	tělu	na	úkor	hodnot	ducha	a	duše),	ale	
i	tak	v	malbách	existuje	a	působí	na	nás.	Je	to	právě	volba	barvy,	
která	 nás	 nejvíce	 ovlivňuje,	 a	 v	 níž	 je	 nejvíce	 uložen	 duchovní	
vklad	majitele	obydlí.	Každá	barva	má	na	lidskou	psychiku	jiný	vliv	
a	závisí	na	ní	i	naše	tělesná	pohoda.

Charakteristika barevných odstínů v interiéru 
a jejich vliv.

Modrá barva ochlazuje	 –	 v	 místnosti	 vymalované	 modře	
budeme	cítit	větší	chlad	než	v	místnosti	se	světle	hnědými	stěnami.	
Naopak,	modrá	barva	je	barvou	klidu,	intelektu	a	rozjímání.	Pro	
křesťany	je	modrá	barvou	Marie.	V	interiéru	se	tedy	modrá	hodí	
do	místností,	kde	chceme	odpočívat,	například	do	ložnice.Z historie interiérových barev 

Používání	 interiérových	 barev	 je	 starší	 než	 psané	 lidské	 dějiny.	
Již	v	paleolitu,	na	sklonku	glaciálu,	kdy	naši	předkové	vyhledávali	
úkryt	v	jeskyních,	se	zabývali	výzdobou	svého	–	byť	dočasného	
–	 obydlí.	 V	 tehdejší	 době	 to	 pochopitelně	 nebyly	 vnitřní	 malby	
tak,	 jak	 je	 známe	 dnes,	 ale	 jistě	 měly	 s	 dnešními	 malbami	
mnoho	společného.	Sjednocujícím	motivem	byl	duchovní	rozměr	
malby.	 Paleolitický	 lovec	 byl	 životně	 závislý	 na	 úlovku,	 a	 proto	
základním	tématem	jeho	maleb	byl	právě	lov.	Věřil,	že	vyobrazení	
uloveného	 zvířete	 mu	 pomůže	 k	 úlovku	 reálnému.	 Tyto	 malby,	
které	se	dochovaly	v	jeskyních,	můžeme	obdivovat	dodnes,	ať	je	
to	španělská	Altamira,	francouzské	Lascaux	nebo	Chauvet	nebo	
Cueva	de	las	Manos	na	území	dnešní	Argentiny.

Později,	po	ústupu	zalednění,	se	Evropané	začali	stěhovat	dále		
k	severu.	Příznivé	klima	jim	umožnilo	výstavbu	obydlí	a	lidé	již	nebyli	
závislí	na	příbytcích	vytvořených	přírodou.	Tento	fakt	má	bohužel	za	
následek,	že	z	dlouhého	období	dějin	se	nám	nezachovaly	žádné	
interiérové	malby,	protože	obydlí	neměla	z	historického	hlediska	
dlouhou	 trvanlivost.	 Další	 stopy	 maleb	 můžeme	 vysledovat		
z	doby,	kdy	se	začaly	používat	trvanlivé	materiály,	v	první	řadě	je	to	
kámen.	Mnoho	stop	nacházíme	v	sakrálních	nástěnných	malbách,	
neboť	stavba	kostelů	byla	ve	své	době	na	vyšší	úrovni	než	stavby	
profánní.Již	v	románských	kostelech	byly	na	stěny	malovány	fresky	
s	 náboženskou	 tématikou.	 Vrchol	 nástěnných	 sakrálních	maleb	
nacházíme	v	období	gotiky,	kdy	malba	a	sochařská	výzdoba	měla	
být	 knihou	a	 učebnicí	 prostému	 lidu.	 Znalost	 písma	byla	 tehdy	
výsadou	vyvolených,	a	 tak	pro	vzdělávání	běžného	 lidu	sloužily	
obrazy	a	sochy.	V	zemích	Koruny	české	se	vlivem	tragédie	zvané	
husitství	 mnoho	 ze	 sochařské	 výzdoby	 nedochovalo.	 Fresková	
výzdoba	se	naštěstí	 alespoň	v	malé	míře	 zachovala	do	dnešní	
doby,	 byť	 bývá	 často	 nedoceněna	 nebo	 přehlížena	 na	 pozadí	
nabubřelých	monumentů	renesance,	baroka	a	pozdějších	stylů.

Postupem	 času,	 tak,	 jak	 lidstvo	 bohatlo,	 se	 malby	 na	 stěnách	
dostávaly	blíže	k	stále	většímu	okruhu	lidí,	stěny	se	začaly	malovat	
i	 v	 běžných	 obydlích.	 Zde	 je	 patrný	 i	 technologický	 vývoj.	 Od	
původních	vápenných	nátěrů	lidé	přešli	k	barvám	na	bázi	hlinky,	
které	byly	následně	nahrazeny	nyní	nejvíce	používanými	barvami	

Červená je barvou aktivní životní energie	 –	 je	 nejvyšší	
barvou	hermetismu,	barvou	Kamene.	Pro	 křesťany	 je	 červená	
barvou	 Krista.	 V	 interiéru	 bychom	 ji	 měli	 používat	 uvážlivě,	
neboť	nedovoluje	odpočinutí.	Měla	by	být	použita	 tam,	kde	 je	
vyžadována	aktivita.

Barvy v našem životě
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Několik	otázek	k	zamyšlení,	pro	efektivní	práci,	kvalitní	výsledné	
dílo	a	prodloužení	jeho	trvanlivosti.

Jaký provoz je v místnosti, kterou budeme malovat?
I	když	jde	o	„pouhý“	nátěr	stěn,	každá	místnost	má	své	požadavky	
a	specifika.

•	V	obytných	místnostech,	kde	se	nejvíce	zdržujeme,	bychom	
měli	 nejvíce	 dbát	 na	 estetickou	 stránku	 a	 na	 zdravotní	
nezávadnost.	Volíme	proto	barvy,	které	tónujeme	do	vybraného	
odstínu	a	které	dobře	kryjí.	Pro	naše	zdraví	budou	nejvhodnější	
barvy	uvolňující	do	vzduchu	minimum	emisí.	Volba	by	tedy	měla	
padnout	 na	 barvy	 kategorie	 ELF	 (z	 německého	 Emission-und	
Lösemittelfrei	–	bez	emisí	a	 rozpouštědel)	nebo	 ještě	 lépe	na	
barvy	ze	skupiny	Wellness,	které	samy	dokáží	aktivně	přispívat	ke	
zdravému	životnímu	prostředí,	například	likvidací	formaldehydu	
uvolňujícího	se	z	dřevotřískového	nábytku.

•	V	kuchyních,	prádelnách	a	koupelnách	musíme	počítat	s	vyšší	
vlhkostí,	která	s	sebou	nese	i	vyšší	nebezpečí	tvorby	plísní.	Do	
tohoto	 typu	 místností	 volíme	 barvu,	 která	 obsahuje	 biocidní	
složky	a	brání	usazování	plísní.	Z	negativního	působení	na	lidské	
zdraví	nemusíme	mít	strach,	biocidy	jsou	pevně	fixovány	v	barvě	
a	do	vzduchu	se	neuvolňují.

•	Schodiště,	předsíně	a	chodby	jsou	prostory	s	vyšším	pohybem,	
a	tedy	s	vyšší	možností	mechanického	poškození	malby	či	jejího	
znečištění.	Zde	bychom	měli	 volit	 takový	nátěr,	který	má	větší	
odolnost	proti	otěru	a	v	případě	znečištění	jej	lze	umýt.

Jaké stěny budeme natírat?
U	 většiny	 natíraných	 stěn	 –	 ať	 už	 se	 jedná	 o	 běžné	 omítané	
zdivo,	sádrokartonové	příčky	či	podobné	podklady	–	vystačíme		
s	 dobrou	 interiérovou	 disperzní	 barvou.	 Pokud	 ale	 půjde			
o	 sanované	 vlhké	 zdivo,	 musíme	 umožnit	 dostatečnou	 difúzi	
vodních	par.	Zde	bychom	měli	volit	minerální	nátěry.

Jak má konečný nátěr vypadat?
Jiný	 kraj	 jiný	 mrav,	 to	 platí	 i	 v	 případě	 nátěrů	 vnitřních	 stěn.	
Například	drobný	kamínek	štukové	omítky,	na	který	jsme	u	nás	
většinou	zvyklí,	by	ve	Švýcarsku	neobstál.	Všem	požadavkům	
lze	 vyhovět	 vhodnou	 volbou	 materiálu,	 pro	 všechna	 přání	 lze	
nalézt	ideální	řešení.	Další	kategorií	je	volba	barevného	odstínu.	
Zde	již	prakticky	nejsou	žádné	limity	a	lze	si	vybrat	z	tisícových	
kolekcí.	

Jen	jedna	poznámka	k	často	přeceňované	„bělosti“	barvy:	
tento	 údaj	 porovnává	 v	 procentech	 odstín	 barvy	 s	 etalonem,	
kterým	je	síran	barnatý,	a	mnozí	výrobci	se	zbytečně	předhánějí	
v	 tom,	kdo	dosáhne	vyššího	čísla.	Přitom	ale	většina	vzorníků	
obsahuje	 několik	 odstínů	 bílé.	 Požadujte	 ten	 konkrétní	 odstín,	
který	se	vám	líbí.

Žlutá je barvou radosti –	podporuje	aktivitu	a	myšlení.	Žlutá	je	
barvou	Slunce.	Hodí	se	do	pracoven,	dětských	pokojů,	a	všude	
tam,	kde	je	na	místě	tvůrčí	činorodost.

Zelená je barvou nového života, přírody a pocitů		
–	uklidňuje,	proto	by	se	měla	nejvíce	používat	do	místností	urče-
ných	k	odpočinku.

Hnědá barva je barvou země –	 navozuje	 pocit	 jistoty		
a	 pořádku,	 je	 vážná	 a	 mlčenlivá,	 dokáže	 navodit	 intimní	
atmosféru.	Hodí	se	do	soukromých	místností,	které	jsou	určeny	
jenom	pro	nás	a	kam	nevodíme	návštěvy.

Černá barva je barvou počátku –	černou	barvu	má	Prima	
materia.	V	zemích	s	křesťanskou	tradicí	je	černá	barvou	smutku,		
a	bývá	v	 interiéru	málo	využívána.	Naproti	 tomu	v	Egyptě	byla	
černá	 barvou	 nového	 života.	 Na	 velkých	 plochách	 v	 interiéru	
působí	stísněně.	Proto	by	měla	být	používána	uvážlivě,	tak,	jak	
velí	její	původní	vlastnost	–	na	detaily	jako	počáteční	barva,	z	níž	
vzniká	naše	dokonalé	Velké	dílo.

Rady před malováním
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Označení	 lesku	 udává	 způsob,	 jakým	 natřená	 plocha	 odráží	
svazek	 rovnoběžných	 paprsků.	 Spíše	 než	 číselné	 veličiny	 se	
však	používá	slovní	označení.

Velikost	zrna	označuje	největší	rozměr	částic	plniva	v	barvě
obsažených.

Zhodnocení a příprava podkladu
U	vnitřních	barev	–	stejně	jako	u	všech	ostatních	nátěrů	–	platí,	že	
kvalitu	nátěru	ve	velké	míře	ovlivňuje	příprava	podkladu.	Platí	to	
především	o	atypických	podkladech	a	podkladech	nestabilních	
a	nesoudržných.	Při	použití	kvalitní	barvy	vydrží	nátěr	mnoho	let,	
a	příprava	podkladu	se	jednoznačně	vyplatí.

Omítky vápenocementové a cementové 
Pevné,	normálně	nasákavé	omítky	natírejte	bez	předchozího	ošet-
ření.	Nejste-li	si	zcela	jisti	kvalitou	podkladu,	tak	na	hrubé	porézní,	
nasákavé	omítky	a	omítky	uvolňující	písek	použijte	základní	nátěr	
přípravkem	Caparol	Penetrace	pod	disperzní	barvy.

Sádrové omítky
Sádrové	omítky	obruste,	očistěte	od	prachu	a	proveďte	základní	
nátěr	přípravkem	Caparol	Penetrace	pod	disperzní	barvy	nebo	
Caparol-Tiefgrund	TB.

Profesionální	řemeslník	s	dobrými	znalostmi	ze	svého	oboru	ví,	
že	 kvalitní	 materiál	 mu	 zajistí	 dobrý	 výsledek	 a	 ušetří	 mnoho	
práce.

Hodnocení a volba barev
Pro	posouzení	kvality	vnitřních	barev	slouží	ustanovení	evropské	
normy	 ČSN	 EN	 13	 300,	 kde	 jsou	 stanovena	 kritéria	 pro	
posuzování	barev.	Jedná	se	především	o	stupeň	čistitelnosti	za	
mokra,	dále	potom	o	kontrastní	poměr,	lesk	a	zrnitost.

Nejdůležitější	z	nich	–	stupeň	čistitelnosti	za	mokra	se	stanovuje	
zkouškou,	při	které	přejíždí	1	kg	těžký	kartáč	po	testovací	ploše	za	
současného	skrápění	vodou.	Měří	se	úbytek	materiálu	po	určitém	
počtu	 cyklů.	 Popis	 tříd	 a	 začlenění	 jednotlivých	 výrobků	 vizte		
v	následující	tabulce.

Třída čistitelnosti 
za mokra Definice třídy Výrobky Caparol

1. <	5	μm/200	cyklů

Vybrané	druhy
latexových	barev

Indeko	Plus

2. 
(dříve otěruvzdorná)

>	5	μm
a	<	20	μm/200	cyklů

Seiden	Latex	CE

IsoDeck

3. 
(dříve omyvatelná)

>	20	μm
a	<	70	μm/200	cyklů

Malerit

Caparol	Extra

Indeko-W

Capasan

Caparol	Sensitiv

Sylitol	Bio

4. <	70	μm/40	cyklů Primacryl	extra	bílá

Kontrastní poměr (krycí schopnost)

Třída	1 ≥	99,5

Třída	2 ≥	98	a	<	99,5

Třída	3 ≥	95	a	<	98

Třída	4 <	95

Lesk
Lesklý ≥	60	(úhel	60˚)

Středně	lesklý
<	60	(úhel	60˚)
≥	10	(úhel	85˚)

Matný <	10	(úhel	85˚)

Tupě	matný <	5	(úhel	85˚)

Velikost zrna (maximální zrnitost)
Označení Velikost	zrna Produkty

Jemný max.	100	μm barvy

Střední max.	300	μm plněné	barvy,	nátěrové	omítky

Hrubý max.	1500	μm jemnozrnné	omítky

Velmi	hrubý nad	1500	μm hrubozrnné	omítky

Kontrastní	poměr	v	podstatě	říká,	jak	je	nátěr	schopen	překrýt	
kontrastní	podklad.	Zjednodušeně	by	se	dal	popsat	i	termínem	
krycí	 schopnost	a	stanovuje	se	ve	čtyřech	skupinách,	 logicky	
vždy	vztažen	ke	konkrétní	předepsané	spotřebě.

Technické informace
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Hladké nenasákavé podklady
Povrch	 zdrsněte.	 Použijte	 základní	 nátěr	 Caparol	 Haftgrund.

Nátěry klihovými barvami	
Důkladně	odstraňte	a	omyjte.	Použijte	základní	nátěr	přípravkem	
Caparol-Tiefgrund	TB.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety
s reliéfem nebo lisovaným vzorem
Natírejte	bez	předchozího	ošetření.

Nedržící tapety
Odstraňte	 beze	 zbytku.	 Lepidlo	 a	 zbytky	 makulatury	 omyjte.	
Opatřete	základním	nátěrem	přípravkem	Caparol-Tiefgrund	TB.

Plochy napadené plísní
Napadení	plísněmi	popří	padě	houbami	odstraňte	mechanicky	
za	mokra	(okartáčováním,	setřením	nebo	oškrábáním).	Plochy	
napusťte	přípravkem	Capatox	a	nechte	dostatečně	vyschnout.	
Proveďte	 základní	 nátěr	 podle	 druhu	 a	 povahy	 podkladu.	 Na	
silně	 napadených	 plochách	 proveďte	 finální	 nátěr	 barvou		
s	algicidními	účinky	Indeko-W.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
Znečištění	od	nikotinu	a	sazí	nebo	mastné	skvrny	omyjte	vodou	
s	přídavkem	čisticího	prostředku	pro	domácnost,	který	rozpouští	
tuky,	a	nechte	dostatečně	vyschnout.	Zaschlé	skvrny	od	vody	
vyčistěte	 kartáčem	 za	 sucha.	 Opatřete	 izolačním	 základním	
nátěrem	 přípravkem	 Caparol-Filtergrund.	 Na	 silně	 znečištěné	
plochy	použijte	pro	nátěr	barvu	Caparol	IsoDeck.

Dřevo a dřevěné materiály
Natřete	 ekologickými	 laky	 Capacryl	 nebo	 lazurami	 Capadur	
ředitelnými	vodou.	

Malá defektní místa
Po	předchozí	příslušné	úpravě	opravte	vnitřními	 tmely	Caparol	
podle	 předpisu	 na	 zpracování,	 případně	 proveďte	 dodatečně	
základní	nátěr.

Sádrové desky
Na	nasákavé	desky	naneste	základní	nátěr	přípravkem	Caparol	
Penetrace	pod	disperzní	barvy	nebo	Caparol	Tiefgrund	TB.	Na	
silně	zhutněné	hladké	desky	použijte	základní	nátěr	na	zlepšení	
přilnavosti	přípravkem	Caparol	Haftgrund.

Sádrokartonové desky
Výstupky	na	povrchu	 tmelu	obruste.	Měkká	a	zbroušená	místa	
na	sádrovém	tmelu	zpevněte	přípravkem	Caparol	Penetrace	pod	
disperzní	barvy	nebo	Caparol-Tiefgrund	TB.	Opatřete	základním	
nátěrem	přípravkem	Caparol-Haftgrund.	U	desek,	které	obsahují	
vodorozpustné	látky	s	nebezpečím	zabarvení,	proveďte	základní	
nátěr	přípravkem	Caparol-Filtergrund.

Beton
Odstraňte	případné	zbytky	odpuzujících	látek	a	látky	uvolňující	
prach	a	písek.	Nejste-li	si	zcela	jisti	kvalitou	podkladu,	penetrujte	
přípravkem	Caparol	Tiefgrund	LF.

Pórobeton
Základní	nátěr	proveďte	přípravkem	Capaplex	zředěným	v	po-
měru	1:3.	

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné 
zdivo: Natírejte	bez	předchozích	úprav.

Nosné nátěry
Matné,	 slabě	 nasákavé	 nátěry	 natírejte	 přímo.	 Lesklé	 povrchy		
a	 nátěry	 lakem	 zdrsněte.	 Použijte	 základní	 nátěr	 přípravkem	
Caparol	Haftgrund.

Nenosné nátěry
Nenosné	 nátěry	 lakem,	 disperzními	 barvami	 a	 vrstvy	 omítek	 na		
bázi	umělé	pryskyřice	odstraňte.	Na	slabě	nasákavé	hladké	plochy	
proveďte	základní	nátěr	přípravkem	Caparol-Haftgrund.	Na	hrubé	
porézní	nasákavé	plochy	uvolňující	písek	naneste	základní	nátěr	pří-
pravkem	Caparol	Penetrace	pod	disperzní	barvy.	Nenosné	nátěry		
minerálními	barvami	mechanicky	odstraňte	a	plochy	zbavte	prachu.	
Opatřete	základním	nátěrem	přípravkem	Caparol-Tiefgrund	TB.
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Metody k určování a zkoušení podkladu

Běžná malba Malba s vyrovnáním podkladu Malba sjednocující strukturu

Betonový 
panel

Odstranit	nečistoty	a	zbytky	
odbedňovacích	prostředků.	

Základní	nátěr	Caparol	Haftgrund	u	nesavého	
podkladu,	Caparol	Penetrace	pod	disperzní	barvy	

u	savého	podkladu.	
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Odstranit	nečistoty	a	zbytky	odbedňovacích	
prostředků.	Základní	nátěr	Caparol	Haftgrund	

nebo	Caparol	Penetrace	pod	omítky.	Vyrovnání	
podkladu	tmelem	Caparol	Akkordspachtel.	

Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Odstranit	nečistoty	a	zbytky	
odbedňovacích	prostředků.

Základní	nátěr	Caparol	Penetrace	pod	omítky.
Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera

nebo	Primalon	Streichputz.

Běžná 
omítka

Základní	nátěr	Caparol	Penetrace	
pod	disperzní	barvy	(u	mírně	a	stejnoměrně	

nasákavých	omítek	lze	vynechat).
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Základní	nátěr	Caparol	Haftgrund	nebo	
Caparol	Penetrace	pod	omítky.	

Vyrovnání	podkladu	tmelem	
Caparol	Akkordspachtel.

Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Základní	nátěr	Caparol	Penetrace	pod	omítky.
Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera

nebo	Primalon	Streichputz.

Sádrová 
omítka

Obrousit	slinuté	vrstvy	a	odstranit	prach.	
Základní	nátěr	Caparol	Penetrace	pod	disperzní	

barvy	nebo	Caparol	Tiefgrund	TB.	
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Sádrové	omítky	většinou	bývají	dokonale
hladké	a	není	třeba	vyrovnávat	povrch.

Základní	nátěr	Caparol	Haftgrund.
Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera

nebo	Primalon	Streichputz.

Sádrokarton

Tmelené	plochy	dobře	vybrousit	a	natřít	
základním	nátěrem	Caparol	Tiefgrund	TB.

Základní	nátěr	celé	plochy	Caparol	Penetrace	
pod	disperzní	barvy.

Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Pro	dokonalý	vzhled	by	měly	být	
sádrokartonové	konstrukce	celoplošně	

tmeleny	systémovým	tmelem.	
Základní	nátěr	Caparol	Penetrace	

pod	disperzní	barvy.
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Základní	nátěr	Caparol	Haftgrund.
Jeden	nebo	dva	nátěry	disperzní	barvou.

Starý 
hlinkový 
nátěr

Oškrabejte	staré	nátěry	a	vymyjte	zbytky	barev.	
Nechte	dobře	vyschnout.

Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Oškrabejte	staré	nátěry	a	vymyjte	zbytky	barev.	
Nechte	dobře	vyschnout.

Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.
Pomocný	nátěr	Caparol	Haftgrund	nebo	Caparol	

Penetrace	pod	omítky.	Vyrovnání	podkladu	tmelem	
Caparol	Akkordspachtel.

Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Oškrabejte	staré	nátěry	a	vymyjte	zbytky	barev.	
Nechte	dobře	vyschnout.

Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.
Pomocný	nátěr	Caparol	Penetrace	pod	omítky.

Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera
nebo	Primalon	Streichputz.

Staré 
papírové 
tapety

Odstraňte	tapety	a	makulaturu	a	vymyjte	zbytky	
lepidla.	Nechte	dobře	vyschnout.

Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Odstraňte	tapety	a	makulaturu	a	vymyjte	zbytky	
lepidla.	Nechte	dobře	vyschnout.

Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.
Pomocný	nátěr	Caparol	Haftgrund	nebo	

Caparol	Penetrace	pod	omítky.
Vyrovnání	podkladu	tmelem	

Caparol	Akkordspachtel.
Dvojnásobný	nátěr	disperzní	barvou.

Odstraňte	tapety	a	makulaturu	a	vymyjte
	zbytky	lepidla.

Nechte	dobře	vyschnout.
Základní	nátěr	Caparol	Tiefgrund	TB.

Pomocný	nátěr	Caparol	Penetrace	pod	omítky.
Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera

nebo	Primalon	Streichputz

Sanační 
omítky

Základní	nátěr	Sylitol	Koncentrát.
Dvojnásobný	nátěr	barvou	Sylitol	Bio.

Základní	nátěr	Sylitol	Koncentrát.
Vyrovnání	tmelem	Sylitol	Fassadenspachtel.

Dvojnásobný	nátěr	barvou	Sylitol	Bio.

Základní	nátěr	Sylitol	Koncentrát.
Krycí	nátěr	barvou	Sylitol	Minera.
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Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,3	-	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení
2;	7;	12,5	a	25	kg

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	-	0,3	l/m2

2	vrstvy

Balení
2,5	a	10	l

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,24	-	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení
2,5	a	10	l

Indeko Plus CE
Interiérová omyvatelná a otěruvzdorná nátěrová hmota pro nejnáročnější požadavky. 

Vhodná k natírání vysoce namáhaných interiérových ploch stěn a stropů nových a renovovaných 
objektů. Dvojnásobně kryje, proto mnohdy stačí jediný nátěr. Rychle zasychá. Obzvláště se 
hodí k provedení vysoce odolných povrchů obytných a kancelářských prostor a veřejných 
budov s obtížnou odstávkou provozu.

Vlastnosti: Třída otěru 1. podle ČSN EN 13 300. Difúzní, velice snadno zpracovatelná, matná,  
s dvojnásobným krycím účinkem. Vodou ředitelná, ekologická a bez emisí. Vyhovující  
z hlediska hygieny vzduchu v prostoru, kde je aplikována, bezrozpouštědlová.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Malerit CE
Interiérová omyvatelná vysoce kryjící barva.

Mimořádně snadno zpracovatelná vnitřní barva vysoké kvality pro nové i renovační nátěry 
libovolných podkladů. Vhodná pro obytné prostory pro alergiky, neboť při zpracování ani při 
zasychání neuvolňuje žádné emise.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300, matná. Bez rozpouštědel, difúzní, lehce 
plněná, snadno se zpracovává. Velmi dobře kryje, proto mnohdy postačí jediný nátěr. Vodou 
ředitelná, ekologická a bez emisí a bez zápachu.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Caparol Extra
Interiérová omyvatelná nátěrová hmota.

Vhodná k natírání standardně namáhaných interiérových ploch stěn a stropů nových  
a renovovaných objektů. Obzvláště se hodí k provedení – také v tmavých odstínech – vysoce 
odolných povrchů obytných a kancelářských prostor.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300. Úsporná, matná, dobré krycí vlastnosti, 
difúzní, velice snadno zpracovatelná. Vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu. Vyhovující  
z hlediska hygieny vzduchu v prostoru, kde je aplikována, bezrozpouštědlová.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

BARVY
■   vnitřní disperzní   ■   vnitřní silikátové

Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	0,3	kg/m2

2	vrstvy

Balení
7;	15;	25	a	45	kg

Primacryl extra bílá
Pro dobře kryjící a ekonomicky výhodné nátěry vnitřních stěn a stropů, které nejsou 
vystaveny většímu namáhání.

Vlastnosti: Ředitelná	 vodou,	 při	 aplikaci	 téměř	 bez	 zápachu,	 bez	 organických	 rozpouštědel,	
prodyšná	pro	vodní	páry,	šetrná	k	životnímu	prostředí.	Oděr	za	mokra	dle	ČSN	EN	13	300:	třída	4

Lesk: matný.

Kontrastní poměr: třída	2	při	vydatnosti	6,6	m2/l.

Maximální zrnitost:	jemná	(<	100	μm).

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení
5	a	10	l

Sylitol Bio CE
Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezrozpouštědlová interiérová barva na bázi silikátů.

Vynikající nátěr pro obytné prostory, kostely, veřejné budovy a objekty chráněné památkovou 
péčí. Obzvláště vhodná na minerální podklady, různé omítky, betonový podklad a vápenopís-
ková zdiva. Vhodná pro použití na sanační omítky Capatect.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300. Bezrozpouštědlová, matná, vysoce difúzní  
(Sd < 0,1 m), dobře kryje, snadno a jednoduše se zpracovává. Vodou ředitelná, ekologická, 
bez zápachu.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.
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BARVY
■   vnitřní latexové  ■   vnitřní minerální   ■   vnitřní speciální

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,15	l/m2

1	vrstva

Balení
2,5	a	10	l

Indeko-W
Vysoce hodnotná interiérová omyvatelná barva s fungicidními a antibakteriálně účinnými 
látkami. Určena k opravě interiérových ploch napadených plísní, dále pro preventivní ošetření 
ploch vystavených nebezpečí vzniku plísní (pivovary, mléčná hospodářství, jatka, konzervárny, 
vinné sklepy, lázně atd.). Aplikovatelná též k zajištění hygieny soukromých obytných prostor. 
Indeko-W disponuje certifikáty a protokoly o zkouškách, které jsou zapotřebí v případě aplikace 
ve zdravotnických a potravinářských objektech.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300, matná, difúzní, dlouhotrvající fungicidní 
účinek. Bez rozpouštědel, trvale odolává účinkům domácích čisticích prostředků i vodních 
dezinfekčních a čisticích prostředků.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení
2,5;	5	a	10	l

Seiden Latex CE
Odolná, vysoce kvalitní latexová barva s příjemným hedvábným leskem na intenzivně 
namáhané interiérové povrchy.

Pro svou schopnost zachovat strukturu a hedvábný lesk se obzvláště hodí pro natírání struk-
turovaných podkladů a skelné tapety Capaver.

Vlastnosti: Třída otěru 2. podle ČSN EN 13 300, s hedvábným leskem. Difúzní, s dobrou 
kryvostí, sytá, zachovává strukturu, snadno se čistí, odolává obvyklým domácím čisticím 
prostředkům, dezinfekčním prostředkům a čisticím prostředkům na vodní bázi. Vodou ředitelná, 
ekologická, bez zápachu. 
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Histolith Innenkalk (vápenná vnitřní barva)
Vápenná vnitřní barva na bázi vápenného hydrátu s přídavkem lněného oleje. 

Na autentické vápenné nátěry do vnitřních prostorů, speciálně pro oblast péče o památkové 
objekty.

Spotřeba
cca	300	-	400	ml/m2	

na	jeden	nátěr

Balení
18	a	150	kg

Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	70	-	80	ml/m2		

na	jeden	
pracovní	krok

Balení
0,4	l

Tónování
ve	výrobě*

 
Spotřeba

cca	200	-	250	g
1	vrstva

Balení
20	kg

Synthesan Rapidomat
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, má dobrou krycí 
schopnost, snadné zpracování, omezen nástřik.
*Pouze	ve	světlých	odstínech	v	1	barevnostní	skupině.

Synthesan Isolierspray
Bezvodý, rychle izolující základní nátěr pro vnitřní i vnější použití. 

Synthesan Isolierspray je rychlé řešení skvrn od kouře, sazí, nikotinu, jakož i zbytků vosků, 
mastných skvrn, skvrn po pastelkách, nebo na zaschlé okraje skvrn po vodě na omítce, betonu, 
dřevu, a mnoha dalších podkladech.

Vlastnosti: rychleschnoucí, lze universálně přetírat, dobře překrývá skvrny, není citlivý na 
mráz, okamžité použití. Pro vnitřní i vnější použití, rychlý izolační účinek.
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BARVY
■   vnitřní speciální

Tónování
bílá*

 
Spotřeba

cca	0,15	l/m2

1	vrstva

Balení
15	kg

IsoDeck
Speciální interiérová barva určená k rychlé a ekonomické renovaci stěn a stropů 
znečištěných nikotinem.

Izoluje a odstraňuje nikotinová zbarvení, která se při aplikaci tradičních vodou ředitelných 
barev rozpustí a vytváří skvrny. Při společné aplikaci s Caparol Aqua Sperrgrund ekologicky  
a rychle řeší i velmi vytrvalé izolační problémy.

Vlastnosti: Třída otěru 2. podle DIN 13 300, matná. Extrémně vysoké krycí schopnosti, často 
stačí jediný nátěr. Bez rozpouštědel, difúzní. Vodou ředitelná, ekologická, bez nepříjemného 
zápachu.
	*Lze	tónovat	ručně	do	10%	tónovacími	barvami	CaparolColor.

Podrobné technické informace k jednotlivým produktům (technické listy, bezpečnostní listy/legislativu) naleznete na www.caparol.cz nebo www.caparoldata.cz

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,3	l/m2

2	vrstvy

Balení
5	l

Tónování
Bílá,	lze	tónovat	ručně	
do	10	%	tónovacími	

barvami	CaparolColor
 

Spotřeba
cca	0,3	l/m2	

2	vrstvy

Balení
5	l

Caparol Sensitiv
Matná interiérová barva vhodná pro potravinářské prostory a prostory pro alergiky.

Speciální interiérová barva bez emisí, rozpouštědel a konzervačních prostředků. Barva je 
německými zkušebnami certifi kována pro použití do prostor, kde se skladují nebo zpracovávají 
potraviny, a pro nátěry stěn místností pro alergiky.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300, matná, výborně kryje, bez emisí  
a rozpouštědel a tedy vhodná pro potravinářské provozy a místnosti pro alergiky. Vlastnosti 
barvy jsou kontrolovány nezávislými zkušebnami.

CapaSan
Vnitřní barva s fotokatalytickým účinkem pro vylepšení hygieny vnitřního prostředí.

Fotokatalytický účinek nátěru rozkládá organické vazby a snižuje množství bakterií na povrchu 
nátěru. Vedle toho barva také odstraňuje nežádoucí pachy, například z tabákového kouře, tuku 
na smažení atd. Snadno se zpracovává a spolu s výrobkem ElectroShield nabízí z hlediska 
ochrany zdraví tu nejlepší možnost vnitřního nátěru.

Vlastnosti: Třída otěru 3. podle ČSN EN 13 300. Minimální množství emisí, bez obsahu 
změkčovadel, ředitelná vodou, šetrná k životnímu prostředí, výborně kryje, difúzně otevřená, 
hodnota Sd < 0,1 m.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Spotřeba
cca	320	ml

2	vrstvy

Balení
5	l

ElectroShield
Vodou ředitelný základní vodivý nátěr stěn a stropů pro odstínění škodlivého 
elektromagnetického záření (elektrosmogu). Černý, elektricky vodivý základní nátěr k 
celoplošnému snížení: • střídavého elektromagnetického pole o nízké frekvenci (domovní 
rozvody, elektrické spotřebiče atd.) • elektromagnetického záření o vysoké frekvenci 
(vysílače, bezdrátové a mobilní telefony atd.) Zvláště vhodné pro citlivé prostory, jako dětské 
pokoje, ložnice, nemocnice, školy a školky. 

Vlastnosti: elektricky vodivý, redukuje záření až o 99,5 %. Minimální emise, vodou ředitelný, 
bez zápachu, příznivý životnímu prostředí. Výborná přilnavost, prodyšný pro vodní páry.
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Spotřeba
dle	použití

Balení
10	kg

Spotřeba
dle	použití

Balení
25	kg

Spotřeba
dle	použití

Balení
10	l

Tónování
23	standardních

odstínů
 

Spotřeba
cca	0,15	l/m2

Balení
0,75	l

■   Tónovací barvy
■   Tmely fasádní
■   Tmely vnitřní

TónoVACí BARVY A TMELY

CaparolColor tónovací barvy
Nejúspěšnější tónovací systém v Evropě pro barevné fasády a interiérové nátěry.

Vodou ředitelná disperzní fasádní a interiérová tónovací barva s pojivy ze syntetické pryskyřice 
a plastů, vhodná i k tónování omítek. Výborně aplikovatelná i samostatně jako barva pro 
vytváření intenzivně barevných nátěrů, dekorací a nápisů.

Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům podle VOB, vodoodpudivá, odpovídá DIN 4108, 
odolná vůči otěru, odpovídá DIN 53778. Hedvábně matná, stálobarevná, intenzivně tónovací, 
dobře propouštívodní páry. Poskytuje ochranu vůči agresivním složkám znečištěného ovzduší. 
Vodou ředitelná, ekologická, s mírným zápachem.

Tónování
22	standardních

odstínů
 

Spotřeba
dle	použití

Balení
0,25	kg

Calcino Color
Speciální tónovací pasty na čistě minerální bázi vyvinuté k tónování v systému  
Calcino-Decor.

Lze je použít též k tónování vnitřních i fasádních barev Calcimur.

Vlastnosti: Na vápenné bázi, ideální k použití v systému Calcino-Decor, bez rozpouštědel 
a zápachu, neomezuje prodyšnost pro vodní páry.

Sylitol Fassadenspachtel
Univerzální fasádní stěrka s pojivy na bázi draselného vodního skla s organickými 
přísadami pro aplikaci v exteriéru i interiéru.

Při renovaci fasád slouží k vyrovnání větších nerovností a trhlin. K jemnému uhlazení 
betonových a omítaných povrchů. Obzvláště vhodná u povrchů, kde se jako vrchní nátěr budou 
aplikovat produkty Sylitol nebo AmphiSilan.

Vlastnosti: Snadno zpracovatelná, vysychá rovnoměrně, vynikající propustnost vodních par, 
výborně vyplňuje a nesmršťuje se. Maximální tloušťka 25 mm.

Histolith Renovierspachtel (renovační tmel)
Prášková minerální stěrková malta s přídavkem syntetické pryskyřice.

K celoplošnému vyrovnávání hrubých a nerovných podkladů. Vhodná k opravě poškozených 
omítek a betonových podkladů. Při vložení výztužné sklotextilní tkaniny se výborně hodí 
k renovaci fasád s trhlinami (smršťovací trhliny, lehké trhliny, trhliny, trhliny způsobené 
vyschnutím). Vhodná též na betonové a pórobetonové podklady.

Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům, nesmršťuje se, nevzdouvá se. Vysoká přilnavost 
k podkladu, za vlhkého stavu možné uhlazování plstěným hladítkem, hodnota sd při tloušťce 
vrstvy 5 mm < 0,18 m, pevnost v tlaku 2,5 – 3,5 N /mm2.

Cap-elast Riss-Spachtel
Plasticko elastická tmelová hmota na vyplňování trhlin v omítce a zdivu. 

Složení: Disperze akrylové pryskyřice, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditiva, konzervační 
prostředky.
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Tónování
bílá
 

Spotřeba
dle	použití

Balení
25	kg

Tónování
bílá
 

Spotřeba
dle	použití

Balení
8	a	25	kg

■   Tmely vnitřní

TónoVACí BARVY A TMELY

Caparol Akkord tmel jemný
Jemná interiérová stěrka s pojivy ze syntetické pryskyřice, připravená k okamžitému 
použití.

Univerzální opravný materiál pro korekci drobných poškození, trhlin, rýh a jiných povrchových 
nerovností. Vhodná k uhlazení betonu, pórobetonu a hrubých nebo poškozených omítek. 
Povrchy uhlazené stěrkou Caparol Akkord, tmel jemný lze po vyschnutí bez jakékoliv další 
přípravy přetírat vodou ředitelnými výrobky Caparol.

Vlastnosti: Pevná a nepraská, dobře propouští vodní páru, po vyschnutí lze brousit, ve vlhkém 
stavu možnost uhlazování plstěným hladítkem, nesmršťuje se, vysoká přilnavost k podkladu. 
Ekologická, s mírným zápachem.

Caparol Akkord tmel střední
Interiérová stěrka s pojivy ze syntetické pryskyřice, připravena k okamžitému použití.

Opravný materiál pro tmelení větších nerovností, trhlin, rýh a jiných povrchových nerovností.  
K celoplošnému tmelení betonu a hrubých nebo poškozených omítek, a ke sjednocení struktury 
povrchu stěny.

Vlastnosti: Pevná a nepraská, dobře propouští vodní páru, ve vlhkém stavu je možné ji upravit 
plstěným hladítkem, za sucha brousit. Nesmršťuje se, výborně přilne k podkladu, ekologická, 
s mírným zápachem.

Podrobné technické informace k jednotlivým produktům (technické listy, bezpečnostní listy/legislativu) naleznete na www.caparol.cz nebo www.caparoldata.cz
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Fasádní disperzní

Fasádní silikátové

Fasádní silikonové

Fasádní minerální

Fasádní speciální
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Hodnocení	 a	 kvalitu	 fasádních	 barev	 posuzuje	 norma	 ČSN	
EN	 1062.	 Posuzuje	 fasádní	 barvy	 z	 mnoha	 hledisek,	 z	 nichž	
nejdůležitější	 jsou	 nasákavost	 a	 prodyšnost	 pro	 vodní	 páry,	
případně	 pro	 CO

2
.	 Podle	 těchto	 vlastností	 lze	 vybrat	 nejlepší	

barvu	na	konkrétní	podklad.

Nasákavost
Fasádní	barva	má	mimo	 jiné	za	úkol	chránit	obvodovou	stěnu	
před	škodlivými	 vlivy	povětrnosti.	Mezi	 to	patří	 i	 ochrana	před	
vlhkostí,	která	se	na	fasádu	dostane	při	dešti,	mlze	atd.	Dobrá	
barva	propustí	do	omítky	co	možná	nejméně	vody.	Pro	kvalitní	
ochranu	 zdiva	 platí,	 že	 co	 je	 suché,	musí	 zůstat	 suché;	 co	 je	
vlhké,	 musí	 mít	 možnost	 vyschnout.	 Nasákavost	 se	 udává		
v	jednotkách	w	=	kg/m².h0,5.

Prodyšnost pro vodní páry

Pro	 jednotlivé	 druhy	 barev	 jsou	 stanoveny	 následující	 hodnoty	
zatřídění	z	hlediska	nasákavosti	a	třídy	difúze	vodních	par:

Prodyšnost	 pro	 vodní	 páry	 je	 důležitá	 na	 všech	 fasádách,	 aby	
případné	 vlhkosti	 zdiva	 nebyla	 kladena	 překážka	 pro	 odpaření.	
Životně	 důležitá	 je	 ale	 na	 stavbách	 se	 zvýšenou	 vlhkostí,	
historických	budovách	nebo	na	sanovaných	objektech.	Udává	se	
ve	dvou	jednotkách.	První	je	faktor	μ,	který	říká,	kolikrát	méně	je	
daný	materiál	 prodyšný	 než	 vzduch.	 Je	 to	 charakteristický	 údaj	
materiálu,	 nezohledňující	 tloušťku	 vrstvy,	 číslo	 je	 bezrozměrné.	
Druhá	 je	 hodnota	 S

d
,	 ekvivalentní	 tloušťka	 vzduchové	 mezery.	

Nátěr	fasády	rodinného	domu	je	i	pro	zručného	kutila	náročným	
úkolem.	 Nejen	 proto,	 že	 fasáda	 je	 více	 na	 očích	 sousedům		
a	 každý	 majitel	 cítí	 za	 fasádu	 domu	 „větší	 odpovědnost“,	 ale		
i	 proto,	 že	 fasáda	 je	 na	 rozdíl	 od	 interiéru	 více	 namáhána.	 Je	
zde	patrný	zejména	vliv	povětrnosti,	fasáda	je	vystavována	větru,	
dešti,	velkým	 teplotním	rozdílům	a	slunečnímu	záření.	Navíc	má	
zůstat	 dlouho	pěkná	 na	 pohled,	 a	 chránit	 před	 znehodnocením	
spodní	 vrstvy	 –omítku	 a	 zdivo.	 Proto	 je	 nutné	 dodržet	 několik	
elementárních	zásad,	které	zajistí	úspěch	našeho	díla	a	pěknou	
fasádu	na	řadu	let.

Jaké jsou vlhkostní poměry ve zdivu
Jednoznačně	platí	zásada,	že	vlhký	nebo	mokrý	podklad	natírat	
nelze.	U	novostaveb	zajisté	žádná	potíž	s	vlhkým	zdivem	nebude		
–	 stavba	 má	 novou	 a	 funkční	 izolaci	 proti	 vlhkosti.	 U	 starších	
staveb	se	ale	musíme	přesvědčit,	zda	je	zdivo	suché.	Není-li	tomu	
tak,	je	vhodné	stavbu	odvlhčit	dříve,	než	fasádu	natřeme.	Možností	
odvlhčení	 je	více,	a	záleží	vždy	na	konkrétních	poměrech,	 jakou	
variantu	 zvolit.	 Jedna	 z	 možností	 je	 použití	 sanačních	 omítek	
Capatect.

V jakém stavu je omítka
Omítka	 by	 před	 natíráním	 měla	 mít	 dostatečnou	 pevnost		
a	soudržnost.	Pokud	je	omítka	zvětralá	natolik,	že	již	soudržná	není,	
je	lépe	ji	odstranit	a	nanést	omítku	novou.	Je	to	sice	další	výdaj,	
ale	nátěr	staré	nesoudržné	omítky	by	neměl	dlouhou	trvanlivost,		
a	peníze	a	čas	by	byly	investovány	zbytečně.

Jaký je podklad, který budeme natírat
Při	 renovačních	 nátěrech	 jsou	 na	 fasádě	 původní	 nátěry.	 Stav	
těchto	nátěrů	 je	 třeba	 kriticky	 zhodnotit.	 Pokud	 jsou	 v	pořádku,	
pevné,	 nesprašují	 a	 neodlupují	 se,	 je	 možné	 je	 ponechat	 a	 na	
ně	 natřít	 novou	 vrstvu.	 Pokud	 ale	 máme	 jakékoliv	 pochybnosti		
o	kvalitě	a	přídržnosti	starého	nátěru,	je	lépe	jej	odstranit	a	nový	
nátěr	nanést	přímo	na	omítku.

Nátěr	 samotný	 by	 měl	 být	 volen	 podle	 zásady	 „natírat	 stejné	
stejným	nebo	 lepším“.	Na	původní	 vápenný	nátěr	by	mělo	opět	
přijít	vápno,	na	silikát	opět	silikát	a	na	akrylát	opět	akrylát.	Totéž	
platí	 i	 u	 nátěru	 přímo	 na	 omítku,	 zde	 ale	 máme	 více	 možností	
volby.	 Sanované	 vlhké	 zdivo	 bychom	 měli	 natírat	 barvou		
s	nízkým	difúzním	odporem	–	vhodný	materiál	doporučí	dodavatel	
sanačních	prací.

Penetrační nátěr
V	případě	fasády	má	penetrační	nátěr	velký	význam.	Požadujeme	
od	něj,	aby	zlepšil	přilnavost	fasádní	barvy,	a	aby	sjednotil	a	omezil	
nasákavost	podkladu.	Penetrační	nátěr	vždy	volíme	podle	druhu	
použité	fasádní	barvy.	Penetrační	nátěr	povrchově	zpevní	omítku,	
není	ale	řešením	pro	omítku	zvětralou	a	nesoudržnou.	Penetrační	
nátěry	pronikají	do	podkladu	řádově	milimetr	a	celou	vrstvu	omítky	
zpevnit	nemohou.

Třída Množství nasáklé vody
w v kg/(m².h 0,5)

W0 bez	požadavku

W1 >	0,5

W2 0,5	–	0,1

W3 ≤	0,1

Třída Difúze vodních par
g/(m².d)

sd
(m)

V0 Bez	požadavku

V1 Přes	150 Pod	0,14

V2 15	až	150 0,14	až	1,4

V3 pod	15 Přes	1,4

Druh fasádních barev Třída 
nasákavosti

Třída difúze
vodních par

Vápenné	barvy W1 V1

Dvousložkové	silikátové	barvy W1 V1

Jednosložkové	organosilikátové	barvy
W1	(bez	

hydroizolace)
V1

Silkonové	barvy W3 V1

Barvy	na	rozpouštědlové	bázi W3 V2

Disperzní	barvy	se	siloxanem W2 V2

Plněné	disperzní	barvy W2 V2

Disperzní	barvy W3 V2

Disperzní	laky W3 V2

Rady pro nátěry fasád Technické informace
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Přenos trhlin
Přenos	 trhlin	 (jedná	 se	 o	 informaci,	 jaké	 protažení	 je	 barva	
schopna	 snést)	 je	 důležitý	 zejména	 u	 speciálních	 nátěrových	
systémů	určených	k	sanaci	trhlin	na	fasádě.	Z	produktů	Caparol	je	
to	systém	Caparol	CapElast.

Prodyšnost pro CO2
Prodyšnost	pro	CO

2
	je	nutné	sledovat	v	zásadě	ve	dvou	případech.	

Prvním	 jsou	 vápenné	 omítky,	 které	 vyžadují	 trvalou	 dotaci	
CO

2
,	 aby	 byla	 umožněna	 karbonatace	 vápna.	 Zde	 volíme	 nátěr		

s	vysokou	prodyšností	CO
2
.	Druhým	případem	jsou	železobetonové	

konstrukce,	 kde	 musíme	 naopak	 karbonataci	 v	 maximální	 míře	
zamezit	a	ochránit	tak	konstrukci	před	poškozením.	Zde	naopak	
volíme	speciální	ochranné	nátěry	s	co	možná	nejnižší	prodyšností	
pro	CO

2
.

Udává,	že	daný	nátěrový	systém	(většinou	bývá	stanoveno	pro	dvě	
vrstvy)	 klade	 vodním	 parám	 v	 prostupu	 stejný	 odpor,	 jako	 daná	
vrstva	vzduchu.	Pro	praxi	je	tato	hodnota	vhodnější,	protože	udává	
vlastnosti	konkrétního	nátěru.	

Lesk
Pro	fasádní	nátěry	bývá	téměř	vždy	požadován	matný	nátěr.	I	přesto	
je	ale	v	normě	stanoven	způsob	stanovení	lesku	a	jeho	kategorie.		
V	praxi	se	ale	stále	používá	spíše	slovního	označení.

Síla vrstvy
V	některých	případech,	zejména	potřebujeme-li	dosáhnout	přesných	
hodnot	ochrany	 fasády,	 je	důležité	znát	 i	sílu	vrstvy,	kterou	daná	
barva	vytvoří.	Tento	údaj	je	vždy	vztažen	ke	konkrétní	spotřebě	na	
jednotku	plochy.

Velikost zrna (maximální zrnitost)
Norma	 uvádí	 z	 tohoto	 hlediska	 čtyři	 třídy.	 V	 praxi	 se	 nejčastěji	
vyskytuje	třída	S1	(jemné	zrno)	u	běžných	fasádních	barev	a	třída	
S2	 (střední	 zrno)	 u	 plněných	 barev.	 Materiály	 třídy	 S3	 a	 S4	 je	
zvykem	označovat	spíše	jako	tenkovrstvé	omítky.

Třída Požadavek (μm)
E1 ≤	50

E2
>	50

≤	100

E3
>	100

≤	200

E4
>	200

≤	400

E5 >	400

Třída Požadavek (μm)
A0 ≤	50

A1 >	50

A2 ≤	100

A3 >	100

A4 ≤	200

A5 >	200

Třída Úhel Požadavek
G	1	(lesklý) 60° >	60

G	2	(středně	lesklý)
60° ≤	60

85° >	10

G	3	(matný) 85° ≤	10

Třída
Požadavek

g/m2.d Sd CO2

C0 Bez	požadavku

C1 <	5 >	50	m

Velikost zrna (maximální zrnitost)
Označení Velikost zrna Produkty
S1	jemný max.	100	μm barvy

S2	střední max.	300	μm plněné	barvy,	nátěrové	omítky

S3	hrubý max.	1500	μm jemnozrnné	omítky

S4	velmi	hrubý nad	1500	μm hrubozrnné	omítky
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Tónování
CE*

 
Spotřeba
0,08	-	0,1l
2	vrstvy

Balení
1;	2,5;	5	a	10	l

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

cca	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

cca	0,4	-	0,6	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,24	l/	m2

2	vrstvy

Balení
1,25;	5	a	10	l

■   Fasádní disperzní

FASáDní BARVY

Muresko Plus CE
Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem.

Jako vysoce hodnotný fasádní nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále 
vysokou schopností propouštět vodní páry u minerálních omítek (MC, MVC), disperzních 
omítek a omítek na bázi umělé pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páry. Na nosné 
podklady z pórobetonu lze aplikovat i jako renovační nátěrovou hmotu.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, odolná proti mechanickému 
poškození. Matná, hydrofobní, vysoce difúzní, dobře propouští CO2, výborně kryje.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Muresko Plus
Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem.

Jako vysoce hodnotný fasádní nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále 
vysokou schopností propouštět vodní páry u minerálních omítek (MC, MVC), disperzních 
omítek a omítek na bázi umělé pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páry. Na nosné 
podklady z pórobetonu lze aplikovat i jako renovační nátěrovou hmotu.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, odolná proti mechanickému 
poškození. Matná, hydrofobní, vysoce difúzní, dobře propouští CO2, výborně kryje.

Muresko nespri
Fasádní barva na bázi čistých akrylátů, určena zvláště pro nanášení technologií Nespri 
Tec.

Vysoce kvalitní barva na hladké i strukturované podklady. Jedinečná pojivová báze SilaCryl® 
zajišťuje mimořádné vlastnosti nátěru, jako např. dobrou prodyšnost pro vodní páry a výbornou 
odolnost proti nasákavosti vody z vnějšího prostředí.

Vlastnosti: Vodou ředitelná, šetrná k životnímu prostředí. Odolná vlivům povětrnosti, nízká 
nasákavost vody z vnějšího prostředí, vysoce prodyšná pro vodní páry. Odolná proti alkáliím, 
nezmýdelňuje, snadno se zpracovává. Vysoce odolná proti usazování plísní a řas.

Amphibolin CE
Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých 
akrylátů.

Všestranně použitelná fasádní a vnitřní barva s mimořádnou přilnavostí na téměř všech 
podkladech. Pro vnější použití je nátěr odolný vlivům počasí i pro znečištěné prostředí, a to 
na hladké i jemně strukturované podklady. Univerzální barva pro vnější použití na omítky, 
beton, vápenopískové cihly, zdivo z lícových cihel, cementovláknité desky, pevné staré nátěry, 
pozinkovaný plech, tvrdé PVC a masivní dřevo. 

Vlastnosti: Ředitelná vodou, ekologická a bez zápachu. Odolná vlivům počasí, omyvatelná 
a otěruvzdorná. Propustná pro vodní páry, odpuzuje srážkovou vodu, vysoce přilnavá, lehce 
zpracovatelná.    *Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení
2,5	a	10	l

Amphisil CE
Fasádní barva silikátového charakteru, zesílená siloxanem.

Pro kvalitní nátěry s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Jako vysoce hodnotný fasádní 
nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále vysokou schopností propouštět 
vodní páry u cementových a vápenocementových omítek, disperzních omítek a omítek na bázi 
umělé pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páry. 

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, odolná proti mechanickému 
poškození. Matná, hydrofobní, vysoce difúzní, dobře propouští CO2, výborně kryje. Odolná 
alkáliím a čisticím prostředkům. Vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu. Speciální 
kombinace pojiv a pigmentů spojuje pozitivní vlastnosti disperzních a silikátových barev.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.
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Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

cca	0,4	-	0,7	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
CE*

 
Spotřeba
cca	0,1	l
1	vrstva

Balení
5	a	10	l

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

0,4	-	1,2	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	0,4	l/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

■   Fasádní disperzní  ■  Fasádní silikátové

FASáDní BARVY

Capadecor Metallocryl Exterior
Capadecor Metallocryl Exterior je hedvábně matná disperzní barva s metalickým efektem 
pro vnější použití. 

Pro kvalitní, odolné nátěry strukturovaných podkladů se zvláštním, metalickým efektem.

Vlastnosti: Ředitelná vodou, šetrná k životnímu prostředí, se slabým zápachem. Metalický 
efekt, odolný vlivům povětrnosti, obsahuje účinné složky proti biologickému napadení. Vysoká 
ochrana proti srážkové vodě. Dobré difúzní schopnosti.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	vzorníků	Caparol	3D	a	Metallocryl.

Caparol AcrylStar
Pro nátěry fasád s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Vyznačuje se optimální ochranou 
proti vlivům povětrnosti, vysokou kryvostí a snadnou zpracovatelností. Dodává se připravena 
k okamžitému použití.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, odolná proti mechanickému 
poškození. Matná, hydrofobní, výborně kryje. Odolná alkáliím a čisticím prostředkům. Vodou 
ředitelná, ekologická a bez zápachu.

Primalon Streichputz
Matná jemnozrnná disperzní nátěrová omítka.

Pro silnovrstvé, silně plněné nátěry fasád. Vhodná jako plněný nátěr na hrubé omítky. 
Sjednocující nátěr na nestejné podklady, vhodná pro mozaikové stříkané techniky.

Vlastnosti: Odolná vlivům povětrnosti, vodoodpudivá. Dobře kryje, prodyšná pro vodní páry, 
bez povrchového pnutí, silně plněná, odolná alkáliím. Dobře chrání proti vlivům znečištěného 
ovzduší. I při silné vrstvě zasychá bez povrchových prasklin. Vodou ředitelná, ekologická  
a bez zápachu.

Sylitol Fassadenfarbe
Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti 
škodlivinám v kyselém ovzduší, nekříduje. 

Barvu lze výborně aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, zdiva z přírodního 
kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Je obzvláště vhodná k rekonstrukci 
uměleckých a památkových objektů.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá. Má dobré krycí a difúzní 
vlastnosti (sd < 0,05 m), vysokou bělost, snadnou zpracovatelnost, je ekologická a bez 
zápachu.

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	l/	m2

2	vrstvy

Balení
2,5	a	10	l

Sylitol Finish CE
Modifikovaná disperzně – silikátová fasádní barva.

Pro rovnoměrné, pravidelné, přirozeně matné nátěry minerálních podkladů a starých 
nátěrů. Výborně kryje. Obzvláště vhodná ke sjednocujícím nátěrům ploch, které zaschly  
v nestejnoměrném barevném odstínu.

Vlastnosti: Odolná vlivům počasí, odpuzuje vodu, prodyšná pro vodní páry, výborně kryje, 
snadno zpracovatelná. Šetrná k životnímu prostředí, bez zápachu.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.
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Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,25	l/m2

2	vrstvy

Balení
2,5	a	10	l

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

cca	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
CE*

 
Spotřeba

	cca	80	-	100	ml/m2	
na	jeden	nátěr

Balení
5	a	10		l

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	450	-	500	g/m2

1	vrstva

Balení
22	kg

■  Fasádní silikátové  ■   Fasádní silikonové

FASáDní BARVY

Sylitol Minera
Základní a krycí nátěrová hmota s křemenným pískem na bázi silikátu.

Plněný fasádní nátěr k sjednocení povrchů. Obzvláště vhodný pro překrývání trhlin jako 
podkladní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr. Výborně se hodí jako penetrační nátěr zlepšující 
přilnavost pod krycími nátěry na bázi silikátů na neprodyšných a hladkých nebo leptaných 
podkladech a plochách po odstranění starého nátěru před nátěrem silikátovou barvou.

Vlastnosti: Odolný vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivý. Matný, vysoce plněný. Odolný 
proti dešti ale difúzní, propouští CO2, výborná přilnavost k podkladu. Ekologický a bez 
zápachu.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Histolith Antik Lazur
Lazurová barva na silikátové bázi, odpovídá DIN 18 363, připravená k okamžitému 
použití. 

Obzvláště vhodná jako „kosmetický přípravek“ při modernizaci, barevném oživení betonových 
podkladů a zdí z přírodního kamene. Osvědčila se obzvláště v oblasti památkové péče pro 
dosažení vápenného vzhledu, ale vhodná je též pro moderní fasády i vnitřní konstrukce. 
Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, velmi dobře propouští vodní páry 
(sd - H2O < 0,05 m) a CO2, vysoce přilnavá, odolává agresivním složkám znečištěného ovzduší. 
Ekologická a bez zápachu.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	barevných	kolekcí	Caparol	3D	a	CaparolColor.

AmphiSilan
Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.

Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná  
k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových 
a matných disperzních barev a omítek. Pro své specifi cké vlastnosti se výborně hodí i pro 
památkově chráněné objekty a vápenné omítky.

Vlastnosti: Odolná vůči vlivům počasí, vodoodpudivá. Dobrá paropropustnost (sd < 0,05 m), 
hydrofobní, dobře propustná pro CO2, dobře kryje, výborně odolává agresivním složkám 
znečištěného ovzduší, bez povrchového napětí, rychleschnoucí, snadno se zpracovává, 
ředitelná vodou a se slabým zápachem.

AmphiSilan Plus CE
Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.

Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná  
k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových 
a matných disperzních barev a omítek. Pro své specifi cké vlastnosti se výborně hodí i pro 
památkově chráněné objekty a vápenné omítky.

Vlastnosti: Odolná vůči vlivům počasí, vodoodpudivá. Dobrá paropropustnost (sd < 0,05 m),  
hydrofobní, dobře propustná pro CO2, dobře kryje, výborně odolává agresivním složkám 
znečištěného ovzduší, bez povrchového napětí, rychleschnoucí, snadno se zpracovává, 
ředitelná vodou a se slabým zápachem.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Tónování
CE	1)

 
Spotřeba

cca	0,2	l/m2

1	vrstva

Balení
2,5	a	10	l

Muresko Premium
Silikonová fasádní barva s velmi dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou prodyšností 
pro vodní páry a dostatečnou prodyšností pro CO2. 

SilaCryl báze potom zaručuje stejné barevné možnosti, odolnost vlivům povětrnosti, odolnost 
před křídováním a přídržnost jako nejlepší barvy na bázi čistých akrylátů. Na hrubých podkladech 
potom Muresko Premium zachovává nebo zalívá strukturu – podle stupně naředění. 

Vlastnosti: ředitelná vodou, příznivá pro životní prostředí a s minimálním zápachem, odolná 
vlivům povětrnosti, odpuzující vodu, odolná alkáliím, nezmýdelňuje, snadno se zpracovává, 
výborně kryje na spojích a hranách, chráněná proti plísním a řasám.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.
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Spotřeba
dle	použití

Balení
12,5	l

Spotřeba
cca	0,02	-	0,04	l/m2

Balení
1	a	5	l

Spotřeba
cca	150	-	200	g/m2	

na	jeden	nátěr

Balení
18	a	150	kg

Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	0,4	-	0,7	kg/m2

2	vrstvy

Balení
7	a	25	kg

■   Fasádní silikonové  ■  Fasádní minerální  ■   Fasádní speciální

FASáDní BARVY

CarboSol nespri
Fasádní barva na bázi silikonových pryskyřic využívající nanotechnologie, plněná 
uhlíkovými vlákny, určená především pro technologii Nespri Tec.

Díky vysoké vodoodpudivosti, výborné prodyšnosti pro vodní páry a struktuře povrchu zajišťuje 
optimální ochranu pro fasády a dlouhodobě čistý povrch. Rozptýlená uhlíková vlákna zajišťují 
zvýšenou mechanickou odolnost povrchu a zabraňují tvorbě trhlin. Barva je určena zvláště pro 
nanášení technologií Nespri Tec.

Vlastnosti: Mimořádná ochrana proti vlivům povětrnosti, vysoká vodoodpudivost vytváří 
„perličkový efekt“. Odolává znečištění, usazování plísní a řas a tvorbě trhlin v povrchové 
vrstvě.

Histolith Fassadenkalk (vápenná fasádní barva)
Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití.

Pro nátěry minerálních omítek, speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Zvláště 
vhodná pro renovační nátěry starých, dobře držících vápenných a silikátových nátěrů, jakož  
i vápenných omítek.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vícekrát přetiratelná, přirozeně matná, vysoce 
bílá, dobře kryje. Vysoce propustná pro vodní páry, bez povrchového napětí, zabraňuje vzniku 
plísní.

Disboxan 450
Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád.

Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění 
fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se 
jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9.

Vlastnosti: Netvoří film, odolná proti alkáliím a UV záření, rychle schne, omezuje nasákavost 
podkladu,zvyšuje odolnost proti rozmrazovacím solím, minimalizuje usazování plísní a řas, 
vysoce difúzní.

Cap-Elast Phase 1
Pigmentovaná plasticko elastická nátěrová hmota na pomocné a podkladní nátěry  
a na uložení tkaniny v systému Cap-Elast.

Obohacená vláknitým materiálem. Pro trvale pružné základní nátěry, jakož i pro uložení 
výztužné tkaniny v systému pro sanaci popraskaných fasád Cap-Elast.

Tónování
CE*

 
Spotřeba
dle	použití

Balení
12,5	l

Cap-Elast Phase 2 CE
Hedvábně matný plasticko elastický krycí nátěr pro finální úpravu v rámci systému  
Cap-Elast.

Používá se jako finální vrstva v systému pro renovaci popraskaných omítek.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce pružná, čímž sanuje trhliny v omítce.
Ředitelná vodou.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	barevných	kolekcí.
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Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	70	-	80	ml/m2	na
jeden	pracovní	krok

Balení
0,4	l

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,15	l/m2	na	
jeden	nátěr

Balení
12,5	l

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

cca	0,4	kg/m2

2	vrstvy

Balení
25	kg

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

	cca	0,6	-	0,8	kg/m2

Balení
25		kg

Tónování
ve	výrobě

 
Spotřeba

alespoň	0,2	l/m2	na	
hladkém	podkladu

Balení
12,5	l

■   Fasádní speciální

FASáDní BARVY

Synthesan Isolierspray
Bezvodý, rychle izolující základní nátěr pro vnitřní i vnější použití. Synthesan Isolierspray je 
rychlé řešení k odstranění skvrn od kouře, sazí, nikotinu, jakož i zbytků vosků, mastných skvrn, 
skvrn po pastelkách nebo na zaschlé okraje skvrn po vodě na omítce, betonu, dřevu a mnoha 
dalších podkladech.

Vlastnosti: rychleschnoucí, lze universálně přetírat, dobře překrývá skvrny, není citlivý na 
mráz, okamžité použití. Pro vnitřní i vnější použití, rychlý izolační účinek.

PermaSilan
Elastická fasádní barva na silikonové bázi na omítky s trhlinami. 

Difúzně otevřená. Lze ji použít na vápenocementové a cementové omítky, beton, nepoškozené 
plasto-elastické nátěry, nosné staré nátěry a staré tepelně izolační systémy.

Vlastnosti: ředitelná vodou, příznivá pro životní prostředí a s minimálním zápachem, odolná 
vlivům povětrnosti, snadné zpracování, minerální vzhled povrchu, bez obsahu organických 
rozpouštědel, s minimálním povrchovým pnutím, i za studena elastická, vysoká přídržnost, 
překrývá drobné trhliny v podkladu, odolná alkáliím, nezmýdelňuje, chrání před usazováním 
řas a hub. 

Fibrosil
Nátěrová hmota vhodná na překrytí trhlin procházejících vrstvou omítky. 

Vhodná pro opravy omítek a starých disperzních nátěrů. Přetíratelná disperzními a silikonovými 
barvami jako například Amphisil, AmphiSilan, PermaSilan nebo Muresko Premium.

Synthesan Fassadenfarbe
Rozpouštědlová matná speciální barva na fasády, beton a cementovláknité desky.

Vhodná na problémové podklady. Pro trvanlivé, vlivům povětrnosti odolné nátěry, především 
na beton, osinkocement a omítky, odolná alkáliím. Vytváří matný povrch s vysokou odolností 
proti CO2 a dlouhou trvanlivostí.

Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, otěruvzdorná. Výborně kryje, 
prodyšná pro vodní páry, nežloutne, bez povrchového pnutí, odolná vlivům znečištěného 
prostředí. Není citlivá na mráz při skladování a zpracování.

Disbocret 535 BetonLasur
Lazura na beton. 

Nátěr k ochraně před škodlivými složkami ovzduší a před mechanickým namáháním na 
nový, starý i sanovaný beton, vymývaný i strukturovaný beton. S ochranným filmem proti 
biologickému napadení.
1)	Tónovatelná	technologií	ColorExpress	podle	barevných	kolekcí	caparol	3D	a	CaparolColor

Podrobné technické informace k jednotlivým produktům (technické listy, bezpečnostní listy/legislativu) naleznete na www.caparol.cz nebo www.caparoldata.cz
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FASáDní BARVY
Systémy a výrobky pro renovaci památek

Stavební	 památky	 jsou	 výrazem	 naší	 historie	 a	 kultury,	 který	
se	 proměnil	 v	 kámen.	 Jsou	 dědictvím	 tvůrčích	 činností	 našich	
předků.	Zachovávání	a	ochrana	cenného	kulturního	dědictví	jsou	
pro	 společnost	 Caparol	 trvalou	 záležitostí	 už	 od	 založení	 před	
více	než	100	lety.	Podnik	přispívá	už	dlouhá	desetiletí	vápennými	
a	 silikátovými	 výrobky	 k	 restaurování	 a	 renovování	 historických	
staveb.

Společnost	Synthesa,	od	roku	1966	součást	společnosti	Deutsche	
Amphibolinwerke,	zařadila	v	roce	2013	úspěšný	program	Histolith	
do	svého	sortimentu.

V	tomto	katalogu	je	jen	úzký	výběr	produktů	z	řady	Histolith.	Celý	
program	je	představen	v	samostatném	katalogu	-	HISTOLITH.

HISTOLITH
Systémy a výrobky pro renovaci památek

Histolith-5-2015.indd (X2)   1

26.5.2015   10:56:18
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Penetrace 

vodní pigmentované

vodní transparentní

rozpouštědlové transparentní

Speciální produkty
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Funkce penetrace 
– obecně ji lze charakterizovat ve třech úrovních

•		zpevnění nesoudržných podkladů
•		sjednocení nasákavosti podkladu
•		zvýšení přídržnosti následné povrchové úpravy

Uvedené funkce se pokusím popsat podrobněji:

Při	 zpevňování	 nesoudržných	 podkladů	 se	 od	 penetračních	
nátěrů	 často	 očekává	 nemožné.	 I	 velmi	 pronikavý	 penetrační	
nátěr	 (nosné	 medium	 na	 bázi	 lakového	 benzinu)	 pronikne	 na	
běžně	zvětralém	povrchu	do	hloubky	jen	1	mm.	

Pokud	 je	 povrch	 zvětralý	 do	 větších	 hloubek	 nelze	 jej	 pouze	
penetračním	nátěrem	zpevnit.	Důvodem	jsou	nesoudržné	spodní	
vrstvy,	 kam	 penetrace	 prostě	 nepronikne.	 I	 u	 těchto	 případů	
však	penetrace	vytvoří	pevnou	povrchovou	vrstvu	(konečně	při	
povrchu	 je	 i	 její	největší	koncentrace),	ale	není	možné	zpevnit	
velké	tloušťky	materiálů	(s	výjimkou	tlakových	penetrací,	což	je	
ale	jiná	technologie).	

Nejrozšířenější	 je	 penetrace	 povrchu	 pod	 vnitřní	 barvy	 po	
oškrábání	původních	nátěrů	nebo	odstra	nění	tapet.

Sjednocení	nasákavosti	podkladů	je	velmi	důležité	u	silikátových	
nátěrových	 hmot,	 které	 při	 vytvrzování	 reagují	 v	 závislosti	 na	
vlhkosti	podkladu	a	nejednotná	vlhkost	může	vést	
k	různobarevným	skvrnám.

Zvýšení	přídržnosti	následné	povrchové	úpravy	je	vhodné	všude	
tam,	kde	je	podklad	hutný,	tvrdý	nebo	nenasákavý.	Zde	vlastně	
penetrace	 plní	 funkci	 spojovacího	 mostu	 mezi	 podkladem		
a	požadovanou	povrchovou	úpravou.

Penetrace	 obecně	 patří	 mezi	 velmi	 často	 používané	 termíny.		
V	podání	některých	prodejců	mají	dokonce	nádech	zázračného	
materiálu	 (technologického	postupu),	který	dokáže	nevídaným	
způsobem	upravit	 i	 nevhodný	podklad	pro	následnou	aplikaci	
povrchové	úpravy.

Pokusím	se	na	základě	praktických	zkušeností	poněkud	objasnit	
pojem	penetrace	a	jeho	význam	pro	úpravu	podkladů.

Pojem	penetrační	nátěr	se	zřejmě	nejvíce	rozšířil	v	60–70	letech		
v	 souvislosti	 s	 prováděním	 izolací	 ve	 významu	 asfaltové	
penetrace	pod	asfaltové	pásy.

Obvykle	se	používal	materiál	AS	04,	případně	vodní	asfaltová	
emulze	známá	pod	značkou	Gumoasfalt.	Název	penetrace	má	
původ	v	anglickém	slově	„penetration	–	pronikání“,	které	přesně	
vystihuje	jeho	podstatu.

Jedná	se	skutečně	o	pronikání	nosného	media	o	specifických	
vlastnostech	do	pokladu.	Toto	médium	nese	účinnou	složku,	která	
zajišťuje	 požadované	 vlastnosti	 podkladu.	 Z	 výše	 uvedeného	
vyplývá,	že	nosné	medium	nemusí	být	vždy	voda	(jak	je	někdy	
mylně	prezentováno),	ale	řídí	se	vlastnostmi	účinné	složky.

Kromě	vody	to	tedy	mohou	být	prakticky	všechna	rozpouštědla	
a	 i	další	 chemické	přípravky	používané	v	nátěrových	či	 jiných	
technologiích.

Příprava podkladu
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•		Při penetrování	 (jde	 vlastně	 o	 nátěr	 transparentním	
materiálem) zakrýt přilehlé konstrukce	 a	 chránit	 je	 od	
znečištění.	Např.	skla	oken	znečistěna	silikátovou	penetrací	
lze	umýt	jedině	kladivem.

•		Dodržovat poměry ředění	udané	výrobcem.

•		Vždy je vhodné si vyžádat posouzení podkladu 
odborným pracovníkem dodavatele	nátěrového	systému.

Zmiňme	se	ještě	o	skupině	tzv.	filtračních	penetrací,	které	mají	
za	úkol	fixovat	znečisťující	 látky	v	podkladu	(nikotin,	saze	atd.)		
a	tak	zajistit	čistý	povrch.	

Pokud	 se	 jedná	 o	 materiály	 ředitelné	 vodou	 je	 nutné	 zajistit	
minimální	teplotu	podkladu,	povrchu	i	ovzduší	+	15°C.

Důvodem	 je,	 že	 tyto	 speciální	 izolační	 nátěry	 musí	 rychle	
zaschnou	 a	 uzavřít	 nečistoty	 pod	 sebou.	 Pokud	 vysychají	
dlouho,	je	pravděpodobnost	průniku	nečistot	ve	vlhkém	prostředí	
mnohem	větší.

Závěrem	 dlužno	 upozornit	 na	 skutečnost,	 že	 penetrace	
nelze	 přeceňovat,	 ale	 ani	 podceňovat.	 Mají	 své	 pevné	 místo		
v	nátěrových	 technologiích	a	 jejich	správné	a	odborné	použití	
umožní	ulehčení	a	zkvalitnění	většiny	povrchových	úprav.

Podklady můžeme rozdělit do čtyř základních 
kategorií

•	 pevné hutné nenasákavé
•  porézní nasákavé lehce křídující
•  porézní písčité zvětralé
•  porézní zvětralé znečistěné

Při návrhu penetrace doporučuji respektovat 
následující zásady

•	 Volit vždy penetraci, která chemicky odpovídá 
 povrchové úpravě	
	 (tedy	 pod	 disperzní	 barvy	 disperzní	 penetraci,	 pod	 silikát	

silikátovou	atd.).	Výrobci	nátěrových	hmot	obvykle	mají	přímo	
pro	konkrétní	výrobek	daný	penetrační	nátěr.

•		Nanášet penetrační nátěr doporučeným způsobem,
	 ale	vždy	jenom	tolik,	kolik	podklad	nasákne,	a	rovnoměrně.

Pokud	totiž	je	nanesené	množství	větší,	vytvoří	se	na	podkladu	
z	penetrace,	která	se	nevsákne,	 lesklé	plochy	 (zrcadla).	Ty	
naopak	 působí	 jako	 separační	 vrstva	 a	 mohou	 přídržnost	
zhoršit.	U	technologií	(silikáty)	citlivých	na	vlhkost	podkladu	
může	dojít	k	problémům	s	barevností.

•		Preferovat vždy mechanické nanášení penetrace	
	 před	stříkáním	–	dochází	k	lepšímu	zapracování	materiálu	do	

podkladu.

•	Následné přetírání dlouho neodkládat.
		 Pokud	 penetrační	 prostředek	 úplně	 zaschne	 (vytvrdne),	 je	

napojení	dalšího	nátěru	problematické.	 Ideální	odstup	mezi	
penetrací	a	dalším	nátěrem	je	1–3	dny.
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Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,2	kg/m2

Balení
7	a	25	kg

Spotřeba
cca	0,1	kg/m2

Balení
12	kg

Spotřeba
cca	320	ml

2	vrstvy

Balení
5	l

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,15	-	0,2	l/m2

Balení
5	a	10	l

Tónování
bílá
 

Spotřeba
cca	0,15	-	0,18	l/m2

Balení
12	kg

Tónování
CE*

 
Spotřeba

cca	0,15	-	0,2	l/m2

Balení
10	l

Capatect penetrace pod omítky
Pigmentovaná speciální základní barva pro strukturované omítky v exteriéru i interiéru.

Zlepšuje přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení tenkovrstvých omítek v exteriéru  
i interiéru. Speciální pojivo (ASS) umožňuje společnou aplikaci se všemi strukturovanými 
omítkami Capatect, Caparol a Sylitol.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Capagrund
Vodou ředitelná, pigmentovaná základní barva.

Pro zajištění přilnavosti, dobře kryjící a držící nátěr na nosné minerální podklady, dobře 
držící staré nátěry, hladké betonové plochy a plochy, z nichž byl odstraněn nátěr před dalším 
ošetřením.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Caparol Haftgrund
Vodou ředitelná, pigmentovaná základní barva pro vnitřní použití.

Pro dobře kryjící, hrubé základní nátěry ve vnitřních prostorách, pod nátěry disperzními nebo
disperzně silikátovými barvami. Speciálně jako kotvící nátěr na hladké podklady, sádrokartonové 
desky, beton, sádru nebo staré pevné disperzní nátěry.
*Tónovatelné	technologií	ColorExpress	podle	široké	škály	cca	170	barevných	kolekcí.

Caparol Filtergrund
Vodou ředitelný základní izolační nátěr. 

Pro překrytí skvrn po nikotinu, vodě, sazích a dalších ve vodě rozpustných znečišťujících látek. 
Pigmentovaná základní barva na disperzní bázi k izolaci skvrn od nikotinu, vody, rzi, mastnot 
a dalších rozpustných nečistot. Základní nátěr pod barvu IsoDeck nebo jakékoliv disperzní 
interiérové barvy Caparol.

Vlastnosti: vodou ředitelná, šetrná k životnímu prostředí, dobře izoluje rozpustné nečistoty, 
výborná přilnavost k podkladu, snadné zpracování.

ElectroShield
Vodou ředitelný základní vodivý nátěr stěn a stropů pro odstínění škodlivého 
elektromagnetického záření (elektrosmogu). Černý, elektricky vodivý základní nátěr  
k celoplošnému snížení: • střídavého elektromagnetického pole o nízké frekvenci (domovní 
rozvody, elektrické spotřebiče atd.) • elektromagnetického záření o vysoké frekvenci (vysílače, 
bezdrátové a mobilní telefony atd.) Zvláště vhodné pro citlivé prostory, jako dětské pokoje, 
ložnice, nemocnice, školy a školky. 

Vlastnosti: elektricky vodivý, redukuje záření až o 99,5 %. Minimální emise, vodou ředitelný, 
bez zápachu, příznivý životnímu prostředí. Výborná přilnavost, prodyšný pro vodní páry.

AmphiSilan LF koncentrát
Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel. 

Na hrubě porézní, nasákavé, lehce se drolící omítky, dále na vápenopískové zdivo před aplikací 
fasádní barvy AmphiSilan nebo AmphiSilan Compact.

Vlastnosti: odolný vůči vlivům počasí. Dobře proniká do podkladu. Zpevňuje povrch a zvyšuje 
jeho vodoodpudivost, aniž by ovlivnil paropropustnost následně nanesené AmphiSilan vrstvy. 
Bez použití rozpouštědla, ekologický, neutrální zápach.
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Spotřeba
cca	0,1	-	0,15	kg/m2

Balení
12	kg

Spotřeba
cca	0,1	kg/m2

Balení
12	kg

■   vodní – transparentní   ■   rozpouštědlové – transparentní

PEnETRACE

CarboSol Grund
Základní nátěr barvy CarboSol Compact.

Speciální penetrační prostředek ke zpevnění podkladu a sjednocení nasákavosti před použitím 
fasádní barvy CarboSol Compact.

Sylitol koncentrát
Penetrační nátěrová hmota a ředidlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních podkladů a jako 
penetrační nátěr, k vyrovnávání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátovými nátěry, 
dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol.

Caparol penetrace pod disperzní barvy
Penetrační a zpevňující materiál na akrylátové bázi, dodávaný jako koncentrát pro 
mnohostranné použití – dáno koncentrací roztoku, k egalizaci pevných, porézních podkladů 
(mírně hydrofobní).
K regulaci nasákavosti u pevných minerálních podkladů se silnou nebo nerovnoměrnou nasákavostí. 
Caparol penetrace pod disperzní barvy se výborně hodí pro aplikaci na porézních, savých podkladech 
jako jsou omítky, nepálené cihly, pórobetonové interiérové povrchy či obklady z vápenopískových 
cihel. Dodává se jako ekonomické balení koncentrátu, který se před použitím ředí vodou 1:3 – 1:5.  
V praxi tedy spíše na pevné, nesprašující, ale třeba i silně porézní podklady. Podle naředění lze 
modifi kovat a upravit vlastnosti, stupeň snížení nasákavosti podkladu atd.

Caparol Tiefgrund LF
Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel pro egalizaci silně nebo nerovnoměrně savých 
podkladů, v interiéru i mírně sprašujících, dále na jemně se drolící omítky a na zpevnění 
betonových povrchů.

V praxi tedy použití spíše na starší omítky, které je potřeba povrchově zpevnit. Jelikož se 
vyznačuje nevýrazným zápachem, lze použít v celém bytě, v nedostatečně větraných 
místnostech, v místnostech sloužících výrobě a skladování potravin, dále v místnostech  
s nebezpečím výbuchu, ve kterých chybí bezpečnostní zařízení.

Capaplex
Bezbarvý penetrační a zpevňující materiál a krycí hmota na bázi umělé pryskyřice.

Penetrační nátěr pevných, nosných podkladů se silnou nebo nerovnoměrnou nasákavostí. 
Lesklý krycí nátěr matných nátěrů a strukturovaných, plastických povrchů. Obzvláště vhodný 
pro pórobetonové podklady. Vedle výše uvedených se dobře aplikuje ke zdokonalení barev 
obsahujících klih, dále před aplikací plastických nátěrů pro výrazné prodloužení času na 
zpracování, díky čemuž je zpracování snazší.

Barvy 33

Spotřeba
cca	0,15	-	0,3	l/m2

Balení
10	l

Caparol Tiefgrund TB
Bezbarvá rozpouštědlová penetrace pro vnitřní i vnější použití.

Pro hluboce pronikající, silnou nasákavost sjednocující základní nátěry sprašujících omítek, 
sádrových omítek a sádrokartonových desek. Základní nátěr na plochy po odstraněném nátěru 
nebo plochy se zbytky makulatury a klihu. Lze aplikovat i při teplotách pod bodem mrazu.

Spotřeba
cca	0,04	-	0,1	l/m2

Balení
1	a	10	l

Spotřeba
cca	0,2	kg/m2

Balení
12	kg

Spotřeba
cca	0,05	-	0,2	l/m2

Balení
10	l
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Spotřeba
dle	použití

Balení
10	l

Amphisilan Putzfestiger
Rozpouštědlový speciální základní nátěr pro zpevňující základní nátěry kritických podkladů, 
jako křídující nebo silně nasákavé omítky a staré nátěry, přebroušené sádrové omítky, vymyté 
staré klihové barvy a sádrokartonové desky.

Obzvláště vhodný pro zpevňující základní nátěry tepelně izolačních systémů s polystyrenem 
nebo polystyrenem plněných tepelně izolačních omítek.



Spotřeba
cca	0,1	-	0,2	l/m2

Balení
1	a	10	l

Spotřeba
cca	0,3	-	1	kg/m2

Balení
3	a	12	kg

Spotřeba
	Cca	30	-	50	ml/m2

Balení
10	l

■   Protiplísňové  ■  Odstraňovače

SPECIáLní PRoDukTY

Capatox biocidní nátěr
Vodou ředitelná biocidní látka s algicidními, fungicidními a antiplísňovými účinky.

K ošetření exteriérových a interiérových ploch napadených řasami, houbami nebo plísněmi.

Vlastnosti: snadno zpracovatelná, bez zápachu, neškodí životnímu prostředí.

odstraňovač starých nátěrů zelený
Ekologický odstraňovač nátěrů.

Slouží k odstranění barev a omítek obsahujících organická pojiva. Grüner Abbeizer je vhodný 
pro odstranění disperzních, latexových a akrylových nátěrů a omítek na bázi umělé pryskyřice, 
systémů překrývajících trhliny a jednosložkových laků z vnitřních a vnějších povrchů omítek, 
přírodního kamene, dřeva a kovu.

Vlastnosti: pastovitá směs z rozpouštědla s vysokou schopností pronikání do hloubky, lze 
emulgovat s vodou, uživatelsky příjemná. Neobsahuje chlorované a aromatické uhlovodíky, 
parafin ani jiné vosky.

Histolith Fluat
Prostředek pro odstranění slinutých vrstev nových omítek před aplikací silikátových nátěrových 
hmot a k neutralizaci povrchu omítky. Hodí se také na čištění starých minerálních omítek  
a starých minerálních nátěrů.

Podrobné technické informace k jednotlivým produktům (technické listy, bezpečnostní listy/legislativu) naleznete na www.caparol.cz nebo www.caparoldata.cz
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Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 203 402
Fax.: +420 387 203 422
 
Logistické centrum Kozomín
Kozomín Park D8
Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084
Fax.: +420 315 754 080
 
Zákaznická linka 844 111 840
 
www.caparol.cz


