
Zateplovací systém 
Capatect Carbon 
Fasáda nové generace

s Dalmatinem 
ušetříte! 
Při zakoupení uceleného systému zateplení 
fasády Capatect Carbon* po dobu akce Vám 
prodáme izolační desky Capatect Dalmatin do 
tlouštky 8 cm za 1 Kč na 1 m2.
Akce trvá od 1. 2. do 31. 12. 2009 nebo do vyprodání zásob.

1/ je úsporný - dosahuje vyšší izolační 
účinnosti díky nově vyvinutým izolačním 
deskám Capatect Dalmatin. Při stejné tepelné 
účinnosti jako u běžné fasádní polystyrénové 
desky umožní izolační desky Capatect 
Dalmatin použít  o 10-20 %nižší tloušťku 
izolace. 

2/ je vysoce odolný proti nárazům a vzniku 
trhlin - použitím elastické armovací vrstvy 
Capatect Carbon Spachtel vyztužené 
uhlíkovými vlákny. Dosahuje 5 násobně 
pevnosti v rázu než předepisuje ČN 732901. 

3/ má dlouholetou životnost - díky omítce 
Capatect CarboPor s obsahem uhlíkových 
vláken. Omítka je vysoce prodyšná a výborně 
odpuzuje nečistoty.

4/ je neprorazitelný v oblasti soklu – při 
využití dvousložkového armovacího tmelu 
Capatect CarboNit. Zaručuje dlouhodobou 
odolnost vůči poškozením vandalismem a 
mechanickými vlivy.

*systém Capatect Carbon je složen z hliníkové soklové lišty Capatect, izolačních desek Capatect Dalmatin, 
lepícího tmelu Capatect EPS 181, hmoždinek Capatect, výztužové tkaniny Capatect, armovacího tmelu 
Capatect Carbon Spachtel, Capatect penetrace pod omítky a omítky Capatect CarboPor.

Bližší podrobnosti o prodejní akci, jako i sortimentu výrobků Caparol získáte u odborného prodejce:

Český Caparol spol. s r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, www.caparol.cz

Společným 
principem 

systému Capatect 
Carbon je použití 

karbonových 
vláken. A stejně 
jako má uhlík 4 

velmi silné vazby 
nabízíme Vám 

4 velmi silné 
důvody, proč se 
vyplatí zateplit 
dům systémem 

Capatect Carbon:



1. ukončení soklu  
Hliníková soklová lišta Capatect pro bezpečné a přesné ukončení systému.
Balení: karton 40 m

2. fasádní izolační desky Capatect Dalmatin

Nový typ izolačních polystyrenových desek s vyšší tepelnou izolační 
účiností (tepelná vodivost 0,035 W/mK). S vysokou tvarovou stálostí, 
bezpečně zpracovatelné i při vyšších teplotách, snadno kontrolovatelné 
zpracování, koeficient propustnosti vodních par µ: 20 – 50.                                                                                        
Formát desek: 50 x 100 cm

3. lepení izolačních desek
Práškový lepící tmel Capatect EPS 181, spotřeba cca 4 kg/m2, balení  
25 kg a hmoždinkový program Capatect k mechanickému kotvení 
izolačních desek. Počet, typ a umístění závisí na podkladu, případně na 
orientaci, umístění a typu budovy.

4. výstužová/armovací vrstva - Capatect Carbon spachtel  
Pastózní tmel na disperzní bázi vyztužený uhlíkovými vlákny 
pro vytvoření armovací vrstvy. Armovací vrstva o tloušťce 3 mm 
zaručí trvalou rázovou odolnost přesahující 15 J, a tím zajistí 
mimořádnou odolnost fasády proti mechanickému poškození.                                                                                                                                   
Spotřeba: cca 5 kg/m2

Balení: 30 kg

5. základní nátěr Capatect penetrace pod omítky
Pigmentovaný základní nátěr zlepšující přilnavost, s dobrou krycí 
schopností, speciální pojivo (ASS) umožňuje použití pod všechny omítky 
Capatect.
Tónování: výroba nebo ColorExpres, tónování je sladěno do barevného  
odstínu omítky 
Spotřeba: cca 0,2 kg/m2

Balení: 7 a 25 kg

6. omítka Capatect CarboPor
Vrchní omítka na bázi silikonové pryskyřice s obsahem uhlíkových 
vláken. Je vysoce prodyšná a odpuzuje nečistoty. Uhlíková vlákna v 
omítce rozhodujícím způsobem prodlouží životnost fasády, působí 
preventivně proti tvorbě trhlin a zachovají tak svěží vzhled barev.
Tónování: výroba nebo ColorExpres
Zrnitost: 10, 15, 20 a 30 mm
Spotřeba: Zrnitost 10 mm cca 2,0 kg/m2, Zrnitost 15 mm cca 2,4 kg/m2

Zrnitost 20 mm cca 3,0 kg/m2, Zrnitost 30 mm cca 4,0 kg/m2
Balení: 25 kg

systém 
CaPateCt BasiC-line 
Výhodné zateplení
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