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Do vývoja tepelnoizolačných systémov Capatect sÚ Vložené skÚSenosti z viac ako 60 rokov 
práce. V celej Európe sa Capatect stal pojmom pre nadpriemerné servisné služby a technickÚ 
precíznosť.



CAPATECT

Popredné zatepľovacie systémy

Úspory energie majÚ budÚCnosť
Úspora  energie  je  bezpochyby  najistejším  a  najekologickejším  druhom
„získavania energie“. Nepodlieha inflácii ani nezahrieva atmosféru, je rovnako
hodnotná ako  iné zdroje a ľahko dosiahnuteľná. Tepelnoizolačný systém
redukuje emisie CO

2 
a znižuje spotrebu primárnej energie. Pomocou systému

Capatect teda prispejete účinne k udržaniu zdravého životného prostredia.

Kvalita z RakÚSka
V systémoch Capatect ponúka firma Caparol optimálne izolačné systémy pre
novostavby, prestavby i  sanácie s istotou európskej značky. Dôležité je, že
sa Capatect  vyrába v Rakúsku, ktoré má najprísnejšie požiadavky na kvalitu
stavebných materiálov v Európe! Ako výrobca kvalitných materiálov pre
dokonalú tepelnú izoláciu Capatect zaručuje kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť.

Číslo 1 na trhu tepelnoizolačných systémov
Moderné tepelnoizolačné systémy Capatect optimalizujú fasády vzhľadom na
te-  pelnú izoláciu a estetiku tak pri klasicky stavaných domoch, ako aj pri
konštruk- ciách z prefabrikátov. V spojení s rozsiahlymi servisnými službami
sa  Capatect  mohol rozvinúť do jedného z najpredávanejších systémov na
európskom trhu.

Vyberte si svoj systém
Štyri rady výrobkov BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE a ECO-LINE
pokrývajú  všetky  možné  požiadavky  z  technického  i  osobného  hľadiska.
Všetky  systémy  zodpovedajú predpisom Európskej organizácie pre technické
schvaľovanie (EOTA)  ETAG 004 a pokynom pre udeľovanie európskeho
technického schválenia ETA, i zodpovedajúcim národným predpisom.



dierovaná tehla 38 cm omietnutá vápenno-cementovou maltou
hodnota U cca 0,5 W/m2K

POZADIE: Zaujímavosti zo stavebnej fyziky

Izolačné vlastnosti
K stratám energie dochádza pri budovách vždy z teplej strany ku chladnej.
Každá izolačná hmota Capatect zabraňuje rýchlemu úniku tepla smerom von.
Tepelná vodivosť stavebnej hmoty sa vyjadruje koeficientom tepelnej vodivosti
λ (m.K/W). Čím je koeficient tepelnej vodivosti menší, tým lepšie materiál
izoluje. Spolu s hrúbkou materiálu tvorí základ pre stanovenie hodnoty U –
súčiniteľa  prechodu  tepla  celej  konštrukcie  W/(m2.K).  Hodnota  U  sa
vypočítava vždy vzhľadom na celkovú konštrukciu vonkajšej steny. Čím bude
hodnota U menšia, tým menšia bude spotreba energie. Naši technici vám radi
urobia výpočet vašej požadovanej konštrukcie vonkajšej steny. Obráťte sa na
svojho najbližšieho zástupcu firmy Caparol.

DifÚZna schopnosť a kondenzácia
Steny nemôžu dýchať! Mali by ale byť schopné odvádzať vlhkosť z miestnosti
na chladnejšiu vonkajšiu stenu. Táto priepustnosť pre vodné pary sa označuje
ako difúzna schopnosť. Ale len 1 až max. 2 % prenikajú stenou, zostávajúcich
98 % sa odvádza oknami, teda správnym vetraním. Ako „dýchanie“ steny by
sme skôr mohli označiť schopnosť absorbovať na prechodný čas krátkodobo
zvýšenú  koncentráciu  vodných  pár  –  napríklad  pri  prítomnosti  väčšieho
množstva  osôb.  Táto absorbovaná vlhkosť sa potom po poklese vlhkosti
vzduchu uvoľní späť do ovzdušia v miestnosti. Tam, kde sa vyskytujú vodné
pary, môže dochádzať i ku kondenzácii (tvorbe orosenia). K tomu dochádza
vtedy, ak sa z dôvodu nízkej vonkajšej teploty ochladí murivo natoľko, že jeho
teplota  klesne pod rosný bod.  Izolačné systémy Capatect  redukujú  skutočné
množstvá kondenzujúcej  vody  tým,  že udržujú chlad mimo dosahu muriva –
murivo  zostáva  teplé.  Tým  sa  rovina,  v  ktorej  dochádza  ku  kondenzácii,
presúva z muriva do izolačného systému Capatect, kde už nemôže spôsobiť
škodu.

Tepelné mosty
Tepelné mosty sú z hľadiska tepelnej vodivosti najslabšie miesta v obvodovej
stene. Vznikajú tam, kde sa používajú stavebné materiály s rozdielnou
tepelnou vodivosťou. Príkladom sú oblasti kontaktu stien a stropov, utváranie
prekladov nad otvormi a konzolami balkónových dosiek. Pomocou vonkajšej
tepelnej izolácie s izolačným systémom Capatect sa tepelné mosty eliminujú a
odstránia.

Klíma v obytných miestnostiach
Tepelná pohoda v obytných miestnostiach závisí vo veľkej miere od rozdielu
teplôt medzi vzduchom v miestnosti a povrchom vonkajšej steny smerom do
miestnosti. Ak je rozdiel príliš veľký, vzniká pocit prievanu, pocit „studeného
sálania“. Teplotný spád medzi miestnosťou a povrchom steny nemá byť  viac
ako 34 °C, aby sa zaručilo útulné a zdravé bývanie. Každý izolačný systém
Capatect udržuje nízku vonkajšiu  teplotu mimo dosahu muriva a zabraňuje
vzniku veľkých teplotných rozdielov medzi murivom a vzduchom v miestnosti.

Čím bude hodnota U menšia, tým menšia bude spotreba energie.
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plná tehla 25 cm so zatepľovacím systémom Capatect s hrúbkou 12 cm hodnota U cca 0,25 W/m2K



S tepelnoizolačným systémom Capatect chránite životné prostredie a pritom ušetríte veľa peňazí. 
Ale systém vytvára i príjemnÚ atmosféru Útulnosti. Chlad zostáva vonku a teplo vnÚtri.
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Ako všeobecné pravidlá platia:
hodnota U × 10 = litre vykurovacieho oleja alebo kubické metre spotreby zemného plynu za vykurovacie obdobie na štvorcové metre vonkajšej steny

hodnota U: 0,5 W/m2 K
5 litrov / m2 za rok

hodnota U: 0,25 W/m2 K
2,5 litra / m2 za rok

Najlepšie argumenty pre najlepšie 
riešenia

Efektívna ochrana životného prostredia
Tepelnoizolačné systémy predstavujú jeden z najdôležitejších príspevkov k
zníženiu  emisií CO

2
. Vďaka nízkym emisiám pri vykurovaní a malej spotrebe

primárnej energie budete i vy prispievať k zníženiu skleníkového efektu.

Veľká ÚSpora energie
Izolovaná stena prepúšťa omnoho menej tepla do vonkajšieho okolia ako
stena iba omietnutá. Preto je na vykurovanie treba omnoho menej energie, čo
môže podľa vyhotovenia znamenať úsporu nákladov až 50 %.

Pozoruhodné získavanie priestoru
Ak pri novostavbe hneď naplánujete tepelnoizolačný systém, môžete tým
získať  priestor.  Hrúbka  nosnej  steny  sa  totiž  môže  zmenšiť  na  staticky
predpísaný rozmer.

Prenikavé zníženie nákladov
Znížením hrúbky tehál na nevyhnutnú hrúbku 25 – 30 cm ušetríte len pri
vonkajších stenách až  30 % nákladov na materiál. Napriek tomu dosiahnete
oveľa vyššiu tepelnú izoláciu ako pri klasickej tehlovej stene s hrúbkou 45 cm.

Ľahké splnenie predpísaných požiadaviek
Každá  budova  musí  vyhovovať  úradne  stanovenej  hodnote  minimálnej
tepelnej  izolácie.  Smerné hodnoty  pre tepelné izolácie  predpisuje  príslušný
zákonný  predpis. Pomocou izolačného systému Capatect je možné bez
problémov splniť tieto požiadavky.

Útulná atmosféra
Tepelnoizolačný systém obklopí váš obytný priestor ako prikrývka z
prachového peria a vytvorí útulnú atmosféru. Murivo pritom pôsobí v zime ako
tepelný akumulátor. V lete pôsobí izolácia ako ochranný štít. Vnútorný priestor
zostane chladný.



CAPATECT - zloženie

1. Lepiaci tmel
1

Lepiaca hmota vytvára spojenie medzi podkladom a izolačným materiálom.
Pre každý variant izolačného materiálu a podkladu existuje optimálne lepidlo Capatect.

2. Izolačný materiál
2

Vhodne  zvolený  izolačný  materiál  zabraňuje  úniku  tepelnej  energie.  V  rámci
tepelnoizolačných systémov Capatect je k dispozícii niekoľko variantov izolačných
dosiek. Od ekonomicky výhodného penového polystyrénu až po ekologicky
najvhodnejší variant dosiek z konopných vlákien.

3

3.Kotvy
Ako doplnok lepenia je potrebné mechanické upevnenie.  Toto závisí od daného
podkladu a systému.

4.Výstužná vrstva
Tmel s uloženou výstužovou tkaninou zo sklených vlákien má za úlohu zabrániť
tvorbe trhlín v základnej vrstve vplyvom termicky podmienených pnutí.

5.Omietka
Vrstva omietky chráni tepelnoizolačný systém proti poveternostným vplyvom a
dodáva fasáde vzhľad podľa našej voľby. Vďaka individuálnym farebným odtieňom
a štruktúram prepožičiava omietka budove nezameniteľnú podobu.
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Izolačná  hmota  sa  upevní  na  murivo  špeciálnym  lepidlom
a mechanicky pripevní kotvami. Potom sa kompletne pokryje
tmelom,  uloží sa výstuž zo sklotextilného materiálu a znova sa
prekryje tmelom. Vrchnú vrstvu tvorí prefarbená omietka.

Príslušenstvo
Veľký počet doplnkových výrobkov zvyšuje kvalitu systémov dokonalej tepelnej izolácie a uľahčuje spracovanie. Úplný prehľad 
príslušenstva ďalej nájdete v samostatnej brožúre.

Kvalita
Všetky tepelnoizolačné systémy Capatect vyhovujú príslušným normám a sú trvale kontrolované autorizovanými nezávislými skúšobnými 
ústavmi. Caparol je členom Združenia pre zateplenie budov.



Legislatíva a normy
Tepelnoizolačných systémov, ich prípravy, použitia, montáže a skúšania sa týkajú 
predovšetkým tieto predpisy a normy:

STN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
Táto norma sa týka predovšetkým projekčnej prípravy tepelnoizolačného
systému. Stanovuje požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy. Podľa
tejto normy  sa určuje minimálna nutná hrúbka konkrétneho tepelnoizolačného
systému.

STN 73 2902 – Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS)
- navrhovanie a zhotovenie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom 
Táto norma popisuje požiadavky na mechanické upevnenie tepelnoizolačných 
systémov.
Popisuje spôsob, ako sa stanovuje potreba mechanického ukotvenia, stanovuje 
spôsob výpočtov množstva a spôsob rozmiestnenia príchytiek.

STN 73 0810 – Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia
táto norma spolu s normami súvisiacimi (STN 73 0802 a STN 73 0804)
stanovuje (okrem iného)  požiadavky na požiarne vlastnosti  tepelnoizolačného
systému. Určuje tiež riešenie niektorých detailov polystyrénových systémov s
ohľadom na ich správanie v prípade požiaru.

STN 73 2901 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS)
Táto norma sa týka montáže tepelnoizolačného systému. Popisuje jednotlivé
kroky  montáže vrátane kontrolných bodov. Montáž niektorých konkrétnych
systémov sa môže od tejto normy odlišovať – v tomto prípade má pred normou
prednosť technický  návod výrobcu systému. Súčasťou normy je i návrh
kontrolného plánu. Tento návrh je  dobrým vodítkom pre prácu technického
dozora stavebníka a zahŕňa v sebe všetky  dôležité body, ktoré je nutné
skontrolovať, vrátane času kedy tak má byť urobené.

ETAG 004 – Vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy s omietkou
Riadiaci  pokyn  pre  európske  technické  schválenia,  ktorý  určuje,  akým
spôsobom sa schvaľuje tepelnoizolačný systém. Na jeho základe sa vydáva
ETA pre konkrétny  tepelnoizolačný systém a následne potom Vyhlásenie o
parametroch výrobku.

ETAG 014 – Plastové kotvy na ukotvenie vonkajšieho kontaktného 
tepelnoizolačného systému s omietkou
Riadiaci pokyn pre európske technické schválenia, ktorý určuje, ako sa skúšajú
príchytky pre tepelnoizolačné systémy. Na jeho základe sa vydáva ETA
konkrétnej príchytky. V zásade platí, že v tepelnoizolačnom systéme je možné
použiť iba príchytky, ktoré majú Európske technické posúdenie podľa ETAG 014
a sú vhodné  do konkrétneho typu podkladu. Ak nie je možné podklad
jednoznačne určiť, popisuje ETAG 014 spôsob vykonania výťažných skúšok.
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ETA
05/01 1

SYSTÉM PRE HOSPODÁRNYCH STAVEBNÍKOV
CAPATECT BASIC-LINE Výhodné zateplenie

Klasický variant BASIC-LINE je tepelnoizolačný kompozitný systém s polystyrénom
ako  izolačným materiálom. Po desaťročia osvedčený variant spĺňa v ekonomickom a
technickom ohľade všetky požiadavky izolácií vonkajších stien.

Uvedené materiály sú iba príkladom. Je možné použiť širokú škálu materiálov 
podľa certifikácie systému.

   1. Izolačný materiál:
■ Polystyrénové izolačné dosky Capatect
■ Izolačné dosky Capatect Dalmatin

2. Lepidlo a mechanické upevnenie:
■ Capatect

Mechanické upevnenie:
■ Kotviaci program Capatect

3. Výstužná vrstva:
■ Capatect

4. Základný náter:
■ Capatect penetrácia pod omietky

5. Omietka:
■ Capatect podľa výberu zákazníka
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SYSTÉM PRE NÁROČNÝCH STAVEBNÍKOV
CAPATECT TOP-LINE Perfektné zateplenie

Špičkový  polystyrénový  izolačný  systém  TOP-LINE  využíva  HiTech  komponenty.
Dosahuje  optimálnu izolačnú účinnosť pomocou novo vyvinutých izolačných dosiek
Capatect Dalmatin Premium.

Extrémne odolný systém s elastickou armovacou vrstvou. Vrchná omietka na báze
silikónovej živice je vysoko priedušná a výborne odpudzuje nečistoty.

1. Izolačný materiál:
■ Polystyrénové izolačné dosky Capatect
■ Izolačné dosky Capatect Dalmatin

2. Lepidlo a mechanické upevnenie:
■ Capatect

Mechanické upevnenie:
■ Kotviaci program Capatect

3. Výstužná vrstva:
■ Capatect

4. Základný náter:
■ Capatect penetrácia pod omietky

5. Omietka:
■ Capatect podľa výberu zákazníka
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ETA
08/0069

SYSTÉM PRE UVÁŽLIVÝCH STAVEBNÍKOV
CAPATECT MINERA-LINE Čisto minerálne zateplenie

Nanajvýš kvalitný izolačný systém MINERA – LINE je extrémne difúzny, robustný,
nehorľavý  a má dlhú životnosť z dôvodu použitia výhradne minerálnych zložiek –
izolačného materiálu  z  minerálnych  vlákien,  minerálnych  tmelov  a  šľachtených
omietok.

Uvedené materiály sú iba ako príklad. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa
certifikácie systému.

1. Izolačný materiál:
■ Izolačné dosky z minerálnej vlny

2. Lepidlo a mechanické upevnenie:
■ Capatect 

Mechanické upevnenie:
■ Kotviaci program Capatect

3. Výstužná vrstva:
■ Capatect

4. Základný náter:
■ Capatect penetrácia pod omietky

5. Omietka:
■ Capatect podľa výberu zákazníka
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05/0052

SYSTÉM PRE UVEDOMELÝCH STAVEBNÍKOV
CAPATECT ECO-LINE Prírodné zateplenie

ECO-LINE je izolačný systém s výhradne biologickými a minerálnymi zložkami.
Izolačný  materiál zo stopercentne obnoviteľného zdroja priemyselného konope,
minerálne tmely  a  minerálne  šľachtené  omietky  zaručujú  izoláciu  vonkajších  stien
maximálne šetriacu životné prostredie.

Uvedené materiály sú iba ako príklad. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa
certifikácie systému.

1. Izolačný materiál:
■ Konopné izolačné dosky Capatect

2. Lepidlo a mechanické upevnenie:
■ Capatect 

Mechanické upevnenie:
■ Kotviaci program Capatect

3. Výstužná vrstva:
■ Capatect

4. Základný náter:
■ Capatect penetrácia pod omietky

5. Omietka:
■ Capatect Carbopor



DOKONALÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA V OBLASTI SOKLOV

Oblasť sokla sa zásadne odlišuje od ostatnej fasádnej plochy. Tu dochádza k
vyššiemu  mechanickému namáhaniu a namáhaniu podmienenému vlhkosťou. Z tohto
dôvodu ponúka značka Capatect pre túto oblasť špeciálne riešenia a výrobky.

Uvedené materiály sú iba ako príklad. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa 
certifikácie systému.

1.Izolačný materiál 2. Lepidlo a mechanické upevnenie
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Soklové izolačné dosky Capatect Capatect 190A lepiaci tmel

Kotviaci program Capatect

• Izolačné dosky z polystyrénu odolné proti 
zvýšenému mechanickému namáhaniu, odolné 
proti vlhkosti trieda horľavosti: C1 ťažko horľavé
tepelná vodivosť: 0,035 W/mK

• Práškové  lepidlo   na   lepenie   izolačných   dosiek
z  polystyrénu  a  na uloženie  výstužnej  tkaniny  pre
základné vrstvy s hrúbkou cca 4 mm, spotreba:
cca 4,0 kg/m2.

• Ako doplnok k lepeniu izolačných dosiek sa použije
mechanické ukotvenie príchytkami.  Ich  počet,  typ
a  umiestnenie  závisí  od  podkladu,  prípadne  od
orientácie, umiestnenia a typu budovy.

Perimetrické izolačné dosky Capatect
Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu s uzatvo-
renou štruktúrou, odolné proti vlhkosti, na použitie v
ob- lasti odstrekujúcej vody a pod úrovňou terénu.

Capatect 114
Bitúmenové  lepidlo  na  lepenie  izolačných  dosiek
v oblasti  sokla a  perimetra  na bitúmenové izolácie
i ďalšie nosné podklady. Vhodné tiež ako vertikálne
izolácie stavebných dielcov proti vzlínajúcej vlhkosti.
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3. Výstužná vrstva 4. Omietka

Capatect CarboNit Capatect penetrácia pod omietky

Capatect výstužová tkanina Capatect KD-Buntsteinputz

Špeciálna  dvojzložková  armovacia  hmota  s  vysokou
odolnosťou proti nárazu a pôsobeniu vody do oblasti
soklov. Na vytváranie armovacej vrstvy s odolnosťou
proti  razu  presahujúcemu  50  J.  Na  použitie  najmä
v miestach s veľkým rizikom poškodenia fasády, ako
sú  ihriska alebo fasády tesne susediace s
chodníkom.

Tkanina zo sklotextilného materiálu, odolná proti alkáli-
ám a proti deformáciám ako armovacia výstuž
lepiacej a tmelovej hmoty.

Pigmentovaný  základný  náter  zlepšujúci  priľnavosť,  s
dobrou krycou schopnosťou, na nanášanie tenko-
vrstvových omietok. Špeciálne spojivo (ASS)
umožňu-  je použitie pod všetky omietky Capatect.
Tónovanie je zladené do farebného odtieňa finálnej
omietky.

Pastovité  omietky  so  spojivom  na  báze  umelej
živice, s obsahom kamenného granulátu, schopné
vysokého mechanického namáhania, k dispozícii v
11 príjemných farebných odtieňoch.

Capatect 190A grob lepiaci tmel
Práškové lepidlo na lepenie izolačných dosiek z
polysty- rénu a na vytváranie výstužovej vrstvy.

Capatect Carbon Spachtel
Pastovitý  tmel  s  obsahom  uhlíkových  vlákien  pre
armovacie  vrstvy  s mimoriadnou odolnosťou. Vrstva
s hrúbkou 3 mm odolá s dostatočnou rezervou
rázovému zaťaženiu vyše 15 J.

Capatect pancierová tkanina
Zosilnená sklotextilná tkanina na zvýšenie mechanic-
kej odolnosti. Ukladá sa bez presahov do
armovacieho tmelu pod štandardnú výstužovú vrstvu.

Carbopor
Štruktúrovaná  omietka  so  spojivami  na  báze
silikónovej  živice  plnená  uhlíkovými  vláknami pre
fasády s mimoriadnou odolnosťou proti
poškodeniu alebo znečisteniu. Algicídne prípravky
v  omietke  poskytnú  maximálnu  ochranu  proti
biologickému napadnutiu.

Capatect SH – silikónová omietka
so štruktÚrou ryhovanou alebo zrno na zrno
Pastovité  štruktúrne  omietky  so  spojivami  na
báze silikónovej   živice,   vysoko   priepustné   pre
vodné  pary,  odpudzujúce  nečistoty  a  vďaka
technológii  silikónovej  živice  tónovateľné  i  v
sýtych  farebných odtieňoch.



Mechanická odolnosť tepelnoizolačných systémov

Tepelnoizolačný systém je vystavený neustálemu namáhaniu
rôznymi vplyvmi, ktoré na fasádu pôsobia. Sú to predovšetkým
tieto javy, ktoré fasády domov najčastejšie poškodzujú:
• Mechanické namáhanie v súvislosti s prevádzkou v okolí 

stavby
• Namáhanie častými teplotnými zmenami
• Namáhanie krupobitím

Mechanické namáhanie v súvislosti s prevádzkou 
v okolí stavby
Chodník vedúci okolo domu, detské ihriská, prechody,
prejazdy, to všetko sú miesta, kde je fasáda vystavená častému
mechanickému namáhaniu. A nemusí ísť vždy len o úmyselný
alebo vandalský čin.  Častejšie je poškodenie, ktoré vznikne
nedopatrením, nedbalosťou alebo detskou hrou. Predpis ETAG
004 stanovuje vzhľadom  na nebezpečenstvo mechanického
poškodenia  tri  kategórie  používania  ETICS  od  zóny  s
najväčšou  pravdepodobnosťou  mechanického poškodenia
(kategória používania I), až po zónu  s  najmenšou
pravdepodobnosťou  mechanického  poškodenia  (kategória
používania III). Na stanovenie, pre akú kategóriu používania je
konkrétna skladba systému určená, sa vykonávajú  skúšky
proti rázu tvrdého telesa 3 J a 10 J podľa ISO 7892:1988.
Podľa výsledku týchto skúšok sa potom určí konkrétna
kategória použitia; táto kategória je vždy uvedená v certifikácii
systému.

Kategória III Kategória II Kategória I

Skúška 5.1.3.3.1
Ráz 10 joulov

- Omietka nie je 
preradená ²)

Žiadne 
poškodenie ¹)

Skúška 5.1.3.3.1
Ráz 3 jouly

Omietka nie je 
prerazená ²)

Na omietke nie 
sú trhliny

Žiadne 
poškodenie ¹)

V niektorých prípadoch takto definovaná odolnosť systému ne-
stačí, a je požadovaná odolnosť vyššia, najmä v oblastiach
sok- la. Na tieto účely sa skôr používalo dvojité armovanie s
využitím zosilnenej (tzv. pancierovej) výstužovej tkaniny, alebo
opláštenie časti fasády betónovými doskami. Teraz môžeme
na tieto účely  ponúknuť jednoduché riešenie s využitím
nového radu materiálov  s  vyššou  mechanickou  odolnosťou
pod značkou Carbon. Prin- cípom je – ako z názvu vyplýva –
rozptýlenie  voľných  uhlíko-  vých vlákien v materiáloch na
vonkajšie súvrstvie systému (tme-  ly základnej vrstvy a
omietky). Caparol môže ponúknuť skladby s odolnosťou proti
rázu tvrdého telesa  až  60 J.  Skladby pozrite v nasledujúcej
tabuľke. Len pre predstavu – odolnosť proti rázu znamená, že
povrch systému nenesie žiadne viditeľné poškode-  nia  po
dopade 1 kg oceľovej gule z výšky 610 cm.

Základná vrstva
Odolnosť 
proti rázu

Omietka Izolant

Capatect CarboNit 8 mm 
2x výstužová tkanina

60 J
Capatect SH 
Reibputz

Polystyrén 
EPS F 70

Capatect CarboNit 5 mm
+ Capatect Carbon Spachtel 3 mm, 
2x výstužová tkanina

60 J
Capatect SH 
Reibputz

Polystyrén 
EPS F 100

Carbon Spachtel 3mm 20 J
Capatect SH 
Reibputz

Polystyrén 
EPS F 70

Capatect CarboNit 5 mm 15 J
Capatect
Carbopor

Minerálna 
vlna Isover TF

Capatect Carbon Minera Staubarm 
3 mm *

15 J
Capatect SH 
Reibputz

Polystyrén 
EPS F 100

Capatect Carbon Minera Staubarm 
5 mm **

15 J
Capatect SH 
Reibputz

Polystyrén 
EPS F 100

Poznámky:
* Pri skúške nebola výstužná vrstva prerazená ani nebola viditeľná výstužná tkanina. Po 

obvode dopadu gule sa ale vyskytli trhlinky v šírke max. 0,3 mm.
** Pri skúške nebola výstužná vrstva prerazená ani nebola viditeľná výstužná tkanina. Po obvode 

dopadu gule sa ale vyskytli trhlinky v šírke max. 0,25 mm
Pre odolnosť systému proti rázu je rozhodujúca základná vrstva systému. Izolant a omietka,
ktoré boli pri skúškach použité, sú uvedené pre informáciu ale nemajú na výsledok skúšky
podstatný vplyv.
Uvedený prehľad informuje o tom, že daná základná vrstva pri skúške vyhovela uvedenému
rázovému  zaťaženiu.  Zo  skúšok  nie  je  možné  nijako  vyvodzovať,  že ide o hodnotu
maximálnu a vyššiemu zaťaženiu by skladba nevyhovela. Vo  všetkých prípadoch bola
použitá štandardná výstužová tkanina Capatect.
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CAPATECT TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Namáhanie častými teplotnými zmenami Namáhanie krupobitím

zimný deň, teplota -8 ˚C
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Vonkajšie  súvrstvie  tepelnoizolačného  systému  je  pomerne
tenké, má malú hmotnosť, a od masívnej konštrukcie je
oddelené  vrstvou  izolantu.  To  má  za  následok  značné
kolísanie  teplôt  vonkajšieho súvrstvia a s tým súvisiace
rozmerové zmeny.

Na obrázku je  záznam  priebehu teplôt  na zateplenej fasáde
v priebehu 15 minút. Teplota počas tohto krátkeho času
poklesla z +45 ºC až pod bod mrazu. Teplotné zmeny celkom
logicky  tiež  vyvolávajú  zmeny  tvarové  vplyvom  teplotných
dilatácií  materiálu.  A  toto  opakované  namáhanie  môže
zapríčiniť trhliny v tepelnoizolačnom systéme. Aby sa tomuto
nebezpečenstvu  predišlo,  je  pri  jednotlivých  systémoch
určené, aké hraničné hodnoty súčiniteľa odrazu svetla môžu
dosiahnuť. Pri systéme Capatect je to v bežných skladbách 25
alebo 30, podľa druhu použitej omietky. Máme ale i riešenia
pre  módne,  veľmi  tmavé  farby. Je ale nevyhnutné dodržať
nasledujúce skladby systému:

Pre súčiniteľ odrazu svetla 15 a vyšší:
• izolant Capatect  Dalmatin,  lepený  a  ukotvený  v  súlade  

s certifikáciou systému
• základná vrstva Capatect Carbon Spachtel v hrúbke aspoň 

3 mm s vloženou tkaninou
• omietka Capatect CarboPor

Pre súčiniteľ odrazu svetla 6 a vyšší:
• izolant minerálna vata, lepený systémovým 

lepidlom a ukotvené skrutkovacími kotvami
• základná vrstva Capatect CarboNit v hrúbke aspoň 5 

mm s vloženou tkaninou
• omietka Capatect CarboPor

Caparol plne zodpovedá za funkčnosť tohto riešenia. Je nutné
ešte poznamenať, že uvedené riešenie zahŕňa prakticky
všetky odtiene zo vzorkovníc Caparol. Tmavšie hodnoty 2, 3,
4,... sú skôr teoretické a v praxi ich vo fasádnych materiáloch
dosiahnuť nie je možné.

V posledných rokoch sme často svedkami veľmi intenzívnych
búrok sprevádzaných silným krupobitím. Výnimkou nie sú ani
krúpy s priemerom 4 – 5 cm. Tomuto javu nie je možné nijako
zamedziť, je ale možné použiť taký tepelnoizolačný systém,
ktorý by tomuto nebezpečenstvu bez poškodenia odolal.

Európska  únia  ani  Slovenská  republika  nemá  v  súčasnosti
metódu hodnotenia vplyvu krupobitia na fasády. Využime teda
švajčiarsku metódu EMPA, ktorá stanovuje päť kategórií
odolnosti, vychádzajúcich z priemeru jednotlivých krúp (1 cm –
kat. I; 5 cm
– kat. V). Pre tieto kategórie bola vypočítaná dopadová energia:

Kategória I II III
Energia (J) 0,04 0,7 3,5 11,1 27

Z uvedenej  tabuľky  vyplýva,  že kategória IV a V má energiu
vyššiu, ako vyššia skúšobná hodnota pre skúšku rázu tvrdého
telesa. Tieto skúšky síce nie je možné stopercentne
porovnávať,  pretože  trajektória  dopadu  je  rozdielna,  ale
napriek  tomu  majú  tieto  údaje  značnú  výpovednú  hodnotu.
Naša  spoločnosť  sa  odolnosťou  ETICS  proti  krupobitiu
dlhodobo a systematicky zaoberá a môžeme teda ponúknuť
také skladby, ktoré odolajú  i najvyšším kategóriám  krupobitia.
Prehľad  skladieb  pozrite v nasledujúcej tabuľke.

Izolant Základná vrstva Omietka
Kategória 
odolnosti

Polystyrén (Dalmatin) CarboNit 5 mm Carbopor V

Polystyrén (Dalmatin)
Carbonit Spachtel

6 mm, dvojité armovanie
Carbopor V

Minerálna vlna
120 kg/m³

Carbonit Spachtel
6 mm, dvojité armovanie

Carbopor V

Polystyrén (Dalmatin) Carbonit Spachtel 3 mm Carbopor V

Minerálna vlna
145 kg/m³

Minera Carbon Staubarm
5 mm

Carbopor IV*

* vzhľad povrchu kategórie V, tesnosť povrchu proti vode kategórie IV
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Omietka SH Rillenputz 20 rovná
Omietka SH Rillenputz 20 točená Omietka SH Reibputz 20 Omietka SH Reibputz 15

ŠtruktÚry omietok Capatect



CAPATECT TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO CAPATECT

V priebehu viac ako päťdesiatich rokov existencie vonkajších
tepelnoizolačných systémov bol  vyvinutý rad doplnkov, ktoré
zvyšujú  kvalitu  izolačných  systémov  a  podstatne  uľahčujú
spracovanie.

V nasledujúcej časti nájdete výber týchto doplnkov roztriedený
podľa jednotlivých skupín. Celý sortiment je podstatne širší,
pre  konkrétne informácie kontaktuje svojho obchodného
zástupcu.

hmoždinkový program Capatect
Príchytky slúžia na mechanické upevnenie izolantu na podklad
a  používajú  sa  spolu  s  lepidlom na  bezpečné  a  spoľahlivé
upevnenie a zaistenie tepelnoizolačného systému. V
niektorých  prípadoch, presne definovaných normou STN 73
2901, môže byť  mechanické  zaistenie  hmoždinkami
vynechané  a systém môže  byť  iba lepený,  ale  v  prevažnej
väčšine  prípadov  je nevyhnutné  hmoždinky  na  upevnenie
systému použiť.

V rámci tepelnoizolačných systémov Capatect je možné použiť 
hmoždinky ktoré:
• sú vhodné v rámci použitého systému a pre konkrétny 

podklad,
• sú certifikované podľa skúšobného predpisu ETAG 014.

Počet a rozmiestnenie hmoždiniek
Počet, typ a spôsob rozmiestnenia hmoždiniek stanoví projekt
na základe statického  výpočtu.  V prípade menších a menej
exponovaných stavieb je možné použiť i zjednodušený
výpočet  podľa  normy  STN  73  2902,  tento  výpočet  ale
všeobecne predpisuje  vyšší počet hmoždiniek, ako podrobný
výpočet.

Spôsob montáže hmoždiniek
Hmoždinky sa môžu montovať buď v rovine izolantu, alebo sa
môžu zapustiť do izolantu a prekryť zátkou z izolačnej hmoty.
Druhý spôsob je výhodnejší, pretože eliminuje bodové tepelné
mosty v mieste hmoždiniek. Spôsob zapúšťania hmoždiniek je
odlišný podľa konkrétneho  výrobcu  a nástroje na zapúšťanie
a krycie zátky musia byť vždy z jedného systému.

Kompletný zoznam 
príslušenstva k zatepľovacím 
systémom nájdete v katalógu 
Príslušenstvo ETICS
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Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
tel: + 421 905 591 584
e-mail: info@caparol.sk
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