
Caparol Capatect Standard 

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém 

Capatect Standard je izolačný systém vyvinutý nemeckou skupinou DAW. DAW je už po päť 
generácií rodinný podnik s viac ako 100 ročnými skúsenosťami, je lídrom v oblasti 
stavebných náterových hmôt v niekoľkých krajinách a už takmer 60 rokov vyvíja, vyrába a 
distribuuje tepelnoizolačné systémy. 
Capatect Standard má certifikáciu ETA podľa predpisu ETAG 004, vydaného EOTA 
(Európska organizácia pre technické posudzovanie). EOTA je nezávislá medzinárodná 
organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá okrem iného kontroluje technické parametre prvkov 
tepelnoizolačných systémov a prísne dodržiavanie štandardov výrobných technológií. Prvky 
systému sú skúmané okrem iného v nasledujúcich aspektoch: 
• požiarna ochrana 
• mechanická odolnosť  
• prídržnosť lepidla 
• mrazuvzdornosť 
• bezpečné použitie 
 
Capatect Standard ponúka tri kroky ku vhodnej voľbe zateplenia 
• 2 druhy tepelnej izolácie 
• 3 štruktúry omietok 
• široká škála farebných odtieňov podľa desiatok farebných kolekcií  

 

Máte na výber dva systémy 

  

Zatepľovací systém Capatect Standard A 
s izolačnými minerálnymi doskami 
  
Zatepľovací systém Capatect Standard B 
s EPS izolačnými doskami 
 



 

   

  

1  Lepidlo: Capatect Dämmkleber 175 nebo Capatect Klebe und Armierungsmasse 176  
2  Izolácia:  a) Izolačná doska z minerálnej vaty             b) Izolačná doska z EPS 
3  Kotvenie:  Hmoždinky (mechanické kotvenie) 
4  Základná výstužová vrstva:  Capatect Klebe und Armierungsmasse 176 
5  Výstužová tkanina:  Capatect Gewebe 650 weiss 
6  Penetrácia základnej vrstvy:  Capatect Putzgrund 605 
7  Omietka:  Capatect Acryl Fassadenputz W nebo Capatect Silikon Fassadenputz W  

 

http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-daemmkleber-175.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-daemmkleber-175.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-klebe-und-armierungsmasse-176.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-klebe-und-armierungsmasse-176.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-klebe-und-armierungsmasse-176.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/lepidla-a-tmely/capatect-klebe-und-armierungsmasse-176.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/prislusenstvo/tkaniny/capatect-gewebe-650.html
http://www.caparol.sk/produkty/zateplovacie-systemy/prislusenstvo/tkaniny/capatect-gewebe-650.html
http://www.caparol.sk/produkty/penetracie/vodne/pigmentovane/capatect-putzgrund-605.html
http://www.caparol.sk/produkty/penetracie/vodne/pigmentovane/capatect-putzgrund-605.html
http://www.caparol.sk/produkty/omietky/fasadne/disperzne/capatect-acryl-fassadenputz-w.html
http://www.caparol.sk/produkty/omietky/fasadne/disperzne/capatect-acryl-fassadenputz-w.html
http://www.caparol.sk/produkty/omietky/fasadne/silikonove/capatect-silikon-fassadenputz-w.html
http://www.caparol.sk/produkty/omietky/fasadne/silikonove/capatect-silikon-fassadenputz-w.html


 

Zvoľte si štruktúru omietky 
K15 zrno na zrno veľkosť zrna 1,5 mm 
Jemná štruktúra napríklad pre rodinné domy 
K20 zrno na zrno veľkosť zrna 2 mm 
Štruktúra pre veľké plochy napríklad bytové domy 
R20 ryhovaná veľkosť zrna 2 mm 
Ryhovaná štruktúra pre rustikálny vzhľad  

 



 

Nájdete si tu správu farbu Vašej 

fasády 
Vyberať si môžete z niekoľkých vzorkovníkov ako Caparol 3D system plus alebo úplne nový 
Caparol Color Compact.   

 


