
Technická informace                 
 
 

Capatect penetrace pod omítky 
 
Vodou �editelný pigmentovaný základní nát�r pod omítky Capatect 
 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použití: 
Základní nát�r a nát�r na 
vytvo�ení p�ilnavé vrstvy pod 
omítky Capatect. 
Kombinace pojiva 
z akrylátového kopolymeru, 
silikonové prysky�ice a 
k�emi�itan� (ASS).  
 
Vlastnosti: 
Capatect penetrace pod 

omítky se vyzna�uje 
zvlášt� t�mito 
vlastnostmi: 

-    elegantní zpracování 
-  �editelný vodou 
-    difuzní 
-    o mírném pnutí 
-  ekologický 
-    vodoodpudivý 
-  zpev�ující povrch 
 
Technická data: 
hustota: cca 1,5 kg/dm3 
 
Spot�eba: 
Capatect penetrace pod 
omítky: cca 0,2 kg/m2 
Skute�ná spot�eba závisí na 
mnoha faktorech, p�esné 
hodnoty spot�eby lze 
stanovit pouze na základ� 
zkušebních ploch.   
 
Konzistence: 
pastovitá 
 
Barevný odstín:  
bílý  
Z výroby lze tónovat tak, aby 
se p�ípravek p�iblížil 
vybranému odstínu vrchní 
omítky. Lze samostatn� 
tónovat tónovacími barvami 
Alpinacolor nebo Silitol. 
 
Skladování:  

V chladném a nemrazivém 
prost�edí. Skladovatelnost v 
originálním uzav�eném 
obalu 1 rok. 
 

Instrukce: 
Škodlivý pro vodní 
organismy, m�že vyvolat 
dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí. 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. Zabra�te uvoln�ní do 
životního prost�edí. Viz 
speciální pokyny nebo 
bezpe�nostní listy.  
 
T�ída nebezpe�ných látek 
podle VbF (vyhlášky o 
ho�lavých kapalinách): 
neuvádí se 
 
ADR/GGBG: neuvádí se 
 
Velikost balení: 
v�dro o obsahu 7 kg 
v�dro o obsahu 25 kg 
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
pouze beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Odpadní 
barvy a laky obsahující 
organická rozpoušt�dla 
nebo jiné nebezpe�né látky 
(kod 08 01 11). 
Zne�ištené obaly: Obaly 
obsahující zbytky 
nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami 
zne�išt�né (kod 15 01 10). 
 

Zpracování 
Capatect penetrace pod 
omítky se d�kladn� 
rozmíchá a m�že se 

ne�ed�ná natírat nebo 
nanášet vále�kem. Na 
úpravu konzistence lze 
p�idávat až 5 % vody. 
 
Aplikace/nanášení nát�ru: 
Všeobecn� platí náš návod 
zpracování pro omítky 
Capatect. 
 
Omítka Capatect vyžaduje 
na výše uvedených 
podkladech vždy základní 
nát�r. Z tohoto d�vodu se 
p�ípravek Capatect 
penetrace pod omítky 
nanáší nejlépe vále�kem, 
v p�ibližném barevném 
odstínu vrchní omítky.      
 
Minimální teplota p�i 
zpracování:  
(Teplota okolního vzduchu, 
materiálu a podkladu p�i 
zpracování a vysychání):  
Nesmí poklesnout pod 
+5°C, nezpracovávejte za 
p�ímého slune�ního zá�ení, 
za dešt� nebo silného v�tru. 
Pozor na nebezpe�í no�ních 
mraz�! 
 
Vysychání/doba 
vysychání: P�i +20°C a 
relativní vlhkosti vzduchu 65 
% bude p�ípravek vyschlý 
na povrchu za 4 hodiny a 
schopný dalšího nát�ru za 
12 hodin. P�i nižších 
teplotách a vyšší vlhkosti 
vzduchu se tato doba 
prodlužuje. 
 
�ist�ní ná�adí: 
�ist�ní ná�adí a pracovních 
p�ístroj� se provádí 
okamžit� po použití vodou. 
 
 



Vhodné podklady a jejich 
úprava 
 
-  armovací vrstva, 

vytvo�ená lepidlem nebo 
tmely Capatect (p�ed 
kone�nou úpravou 
vrchní omítkou 
Capatect) 

-   jádrové omítky skupiny 
P II, P III 

-   beton 
-   sádrokartonové desky 

nebo jádrové omítky 
skupiny P IV+V ve 
vnit�ních prostorech 

 
 
 
Úprava podkladu: 
Podklad musí být �istý, 
nosný, suchý, zbavený 
ne�istot a odpuzujících 
substancí.  

Nové jádrové omítky nechte 
zatvrdnout minimáln� 3 - 4 
týdny. V p�ípad� použití 
v rámci izola�ního systému 
Capatect musí být armovací 
vrstva zatvrdlá a suchá. 
 
 

Zvláštní instrukce 
 
 
Aby se zabránilo p�sobení 
dešt� ve fázi vysychání, 
zakryjte plochy p�ípadn� 
plachtou. 
 
Hodnoty spot�eby: 
Uvád�ná množství spot�eby 
jednotlivých produkt� se 
opírají o hodnoty získané ze 
zkušeností a jsou pro nás 
nezávazná. Skute�ná 

spot�eba závisí na mnoha 
faktorech, p�esnou spot�ebu 
lze stanovit pouze na 
základ� zkušebních ploch.   
 
 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 
se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
natírání t�chto podklad�. V 
obtížných p�ípadech Vám 
naši odborní poradci 
poskytnou detailní rady k 
daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání:  �ervenec 2008 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této 
technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� 
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných 
podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 



 


