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CAPATECT 100 – odmiana „garażowa” akustyczny system ociepleń 
stropów garaży nad pomieszczeniami nieogrzewanymi   
 
 
System Capatect 100 odmiana „garażowa” przeznaczony jest do wykonywania ociepleń 
stropów od strony sufitów w pomieszczeniach zamkniętych nieogrzewanych lub otwartych, 
np. garażach, parkingach podziemnych i naziemnych, piwnicach itp.   
System stosowany jest na podłożach niepalnych (klasy A1 i A2). 
Płyty z wełny mineralnej mocowane są do spodów stropów za pomocą mineralnej zaprawy 
klejącej. Wełna nie wymaga dodatkowego mocowania mechanicznego (kołkowania), nie 
trzeba też wykonywać warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego. Następnie – w 
zależności od wybranego wariantu natryskuje się  mineralny Tynk Akustyczny Capatect MG 
K15 (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) bezpośrednio na zagruntowaną fabrycznie 
wełnę mineralną lub wykonuje się gruntowanie wełny środkiem MiWo-Top a następnie 
natryskuje się tynk.  System Capatect 100 stanowi doskonałą izolację cieplną i akustyczną. 
Stosowanie systemu powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla 
określonego obiektu oraz zapisami Aprobaty Technicznej systemu Capatect 100. 
 
 
System Capatect 100 występuje w 2 wariantach: 
 
 
Wariant nr 1: 
1. klej Capatect 190 
2. Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy  
3. Tynk Akustyczny Capatect MG K15  
     (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant nr 2: 
1. klej Capatect 190 
2. płyta z wełny mineralnej lamelowej  

fasadowej o gęstości ≤90 kg/m3  
(np. FASROCK L firmy Rockwool) 

3. środek gruntujący MiWo -Top 
4. Tynk Akustyczny Capatect MG K15  
     (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) 
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Zalety systemu Capatect 100 
 
• Bardzo szybka realizacja tzn. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów wykonania 

systemu dzięki: 
    -  pominięciu konieczności wykonania warstwy zbrojonej z siatką 
    -  fabrycznie zagruntowanej powierzchni płyty 
    -  mechanicznej aplikacji tynku bezpośrednio na zagruntowaną wełnę 
    -  braku konieczności stosowania łączników mechanicznych 
 
• Bezpieczeństwo pożarowe: 

System sklasyfikowany jako niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia a 
także NRO – nierozprzestrzeniający ognia. 

 
§ Prosta nie wymagająca dużych nakładów technologia: 
     Ekonomiczny sposób ocieplenia stropów 
 
§ Izolacja termiczna stropów: 

Zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń nad ocieplonymi stropami / garażami 
dzięki doskonałej izolacyjności termicznej stosowanych płyt: 
- dla płyty PAROC CGL 20cy:  λd  = 0,038 W/m . K 
- dla płyty FASROCK L: λd  = 0,041 W/m . K  
 

§ Poprawa akustyki pomieszczeń: 
Układy ociepleniowe CAPATECT 100 odmiany „garażowa” z płytami z wełny mineralnej 
Paroc CGL 20cy lub Rockwool Fasrock L o grubości 70 mm i większej, charakteryzują 
się wskaźnikiem pochłaniania dźwięku αw=1.00 i zostały sklasyfikowane jako wyroby 
dźwiękochłonne klasy A (najlepsza) wg normy PN EN ISO 11654:1999. 

 
  
Dokumentacja - System Capatect 100 posiada: 
 

1. Aprobatę Techniczną AT-15-3042/2013 
2. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień wg PN EN 13501-1:2007: 

 
Wariant 1: 
§ klasyfikacja podstawowa A2 (niepalny), 
§ wydzielanie dymu – klasyfikacja dodatkowa s1 (prawie brak dymu) 
§ występowanie płonących kropli/czastek – klasyfikacja dodatkowa d0 (nie 

kapiący i nie odpadający pod wpływem ognia) 
§ Układ nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) 
§ Klasa pochłaniania dźwięku:  A  (najlepsza)  

αw=1,00 dla wełny od gr. 70 mm  
 

 
Wariant 2: 
§ klasyfikacja podstawowa A1 (niepalny, nie kapiący, nie odpadający pod 

wpływem ognia, nie rozprzestrzeniający ognia - NRO). 
§ Klasa pochłaniania dźwięku:  A  (najlepsza)  

αw=1,00 dla wełny od gr. 70 mm  
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Deklaracja właściwości użytkowych systemu zgodnie z AT-3042/2013 
 
 

Poz. Właściwości 

Wymagania 
odmiana CAPATECT 100 

„garażowa” 
Metody badań z środkiem gruntującym 

Caparol MiWoTop i 
mineralną wyprawą 

tynkarską TYNK 
AKUSTYCZNY 

CAPATECT  MG K15 

z mineralną wyprawą 
tynkarską TYNK 
AKUSTYCZNY 

CAPATECT  MG K15 

1 2 3 5 6 

1 Przyczepność międzywarstwowa 
(wytrzymałość na rozciąganie), 
MPa: 
a) w stanie powietrzno-suchym: 

– płyty lamelowe 
– PAROC CGL 20cy 

 
 
 

≥ 0,080 
- ≥ 0,020 

ZUAT-
15/V.04/2003 

2 Klasyfikacja w zakresie reakcji na 
ogień A1* A2-s1, d0* PN-EN 13501-

1+A1:2010 
3 Właściwości dźwiękochłonne 

układu na płytach z wełny 
mineralnej: 

płyty lamelowe 
FASROCK L Paroc CGL 20cy 

PN-EN ISO 
354:2005,  

PN-EN ISO 
11654:1999 

grubość płyt z wełny mineralnej, 
mm 

a) praktyczny współczynnik 
pochłaniania dźwięku αp dla 
częstotliwości: 

70  150 70 80 150 

– 125 Hz 
– 250 Hz 
– 500 Hz 
– 1000 Hz 
– 2000 Hz 
– 4000 Hz 

0.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.95 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.25
0.85 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 

0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.95 

0.90 
1.00 
1.00 
1.00
1.00
0.95 

b) wskaźnik pochłaniania dźwięku, 
αw 1.00 1.00 

c) klasa pochłaniania dźwięku A A 
*  Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym, klasy co najmniej A2–s3,d0 reakcji na ogień 
     wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 
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Etapy wykonania systemu Capatect 100 w odmianie „garażowej” 
 

1. Prace przygotowawcze np. zapoznanie się z projektem technicznym, 
skompletowanie materiałów i sprzętu, doprowadzenie mediów. 

2. Sprawdzenie nośności podłoża i w razie potrzeby jego przygotowanie. 
3. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej. 
4. Gruntowanie płyt z wełny mineralnej (wyłącznie w wariancie nr 2). 
5. Naniesienie (natrysk) tynku na zagruntowaną wełnę. 

 
Prace przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do wykonania systemu Capatect 100 należy zapoznać się z jego 
projektem technicznym, zgromadzić materiały, przygotować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
zapoznać się z kartami informacyjno-technicznymi produktów oraz instrukcjami obsługi 
urządzeń do natrysku.   
 
Sprawdzenie nośności podłoża i w razie potrzeby jego przygotowanie. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić podłoże. W wypadku nowych 
stropów jest to głównie ocena powierzchni do której bezpośrednio przyklejana będzie wełna 
mineralna.    
Podłoże powinno być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, 
substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar 
zaprawy.  
W wypadku zawilgocenia stropu należy w pierwszej kolejności zlikwidować przyczynę 
zawilgocenia następnie odczekać aż do całkowitego jego wyschnięcia.   
W wypadku słabych podłoży należy wykonać ocenę pod kątem ich przydatności. 
Uszkodzone, odspajające się warstwy należy całkowicie usunąć.  
Ubytki lub nierówności w podłożu uzupełnić odpowiednią zaprawą.  
Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych 
warstw, w razie potrzeby zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 stanowiącym 
ochronę przeciw odparzeniową. 
 
Uwagi: 
Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet bardzo niewielkie nierówności 
uniemożliwiają uzyskanie jednakowej przyczepności. 
Niewłaściwa ocena stanu podłoża oraz brak właściwego przygotowania jego powierzchni 
mogą być przyczyna odpadnięcia ocieplenia od podłoża.   
 
 
Wytyczne wykonania do wariantu nr 1: 
 
 
1. Przygotowanie zaprawy klejącej: 
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika 
przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie 
rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania 
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie 
krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć 
do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.  W zależności od warunków 
atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej 
masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, 
podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC.  
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2. Klejenie płyty lamelowej PAROC CGL 20cy 
Powierzchnia przeznaczona do klejenia płyt musi być równa, czysta, sucha, wolna od 
środków zmniejszających przyczepność (np. środków stosowanych do powlekania 
szalunków) i o temperaturze od +5 ºC do +30 ºC. Klejenie wełny należy wykonać pełno-
płaszczyznowo nakładając klej Capatect 190 zębatą stroną pacy tynkarskiej. Płyty z wełny 
należy przyklejać „na mijankę” z ustalonym i stałym przesunięciem fug poprzecznych 
ruchem lekko posuwistym.  
Zużycie kleju: min. 4,5 kg /m2 
 
Pokrywanie zaprawą klejową tylnej 
powierzchni płyty PAROC CGL 20cy 

 
Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą 

Mijankowe przyklejanie płyt PAROC 
CGL 20cy do sufitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
3. Nakładanie tynku: 
Tynk nakłada się metodą natryskową bezpośrednio na płyty z wełny mineralnej Paroc CGL 
20cy. Płyta jest fabrycznie pokryta warstwą gruntującą i nie wymaga przed nakładaniem 
tynku wykonania żadnych czynności przygotowawczych. 
Przygotowanie tynku: 
Tynk Akustyczny Capatect MG K15 (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) jest gotowy do 
użycia w odpowiedniej natryskującej maszynie tynkarskiej i nie wymaga żadnych czynności 
wstępnych. 
Sposób nanoszenia: 
Tynk natryskiwać z odległości 30 – 50 cm (wylot dyszy od natryskiwanej powierzchni). 
Najlepszy efekt uzyskuje się stosując agregat tynkarski PFT Ritmo z płaszczem A 2-2,5 lub 
PFT G4 z płaszczem D 3-6. O wyborze odpowiedniego dla siebie urządzenia decyduje 
wykonawca. 
 

 
 
                                           Agregat można umieścić na przyczepce poruszającej się po całym parkingu. 
 
Węże podawcze średnicy 1 cala i długości do 10 m powinny być zakończone głowicą 
natryskującą do szpachli tynkarskich (głowice do tyków posiadają zbyt duży kąt 
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natryskiwania i utrudniają uzyskanie poprawnej optycznie powierzchni). Zużycie przy 
osiągnięciu optymalnego krycia podłoża wynosi ok. 2,5 kg/m2. 
 
Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego 
pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych 
różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. 
 
Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice 
w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać 
tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty z różnych partii produkcyjnych 
wymieszać ze sobą przed użyciem. Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, podłoża 
oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC. Nie 
stosować materiału poniżej punktu rosy. Unikać przeciągów. Powyższe warunki należy 
utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować 
szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków! (dotyczy nieogrzewanych 
pomieszczeń). 
 
Wytyczne wykonania do wariantu nr 2: 
 
1. Przygotowanie zaprawy klejącej: 
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika 
przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie 
rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania 
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie 
krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć 
do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.  W zależności od warunków 
atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej 
masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, 
podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC.  
 
2. Montaż płyt z wełny mineralnej lamelowej fasadowej o gęstości ≤90 kg/m3 
Powierzchnia przeznaczona do klejenia płyt musi być równa, czysta, sucha, wolna od 
środków zmniejszających przyczepność (np. środków stosowanych do powlekania 
szalunków) i o temperaturze od +5 ºC do +30 ºC. Klejenie wełny należy wykonać pełno-
płaszczyznowo nakładając klej Capatect 190 zębatą stroną pacy tynkarskiej. Płyty z wełny 
należy przyklejać „na mijankę” z ustalonym i stałym przesunięciem fug poprzecznych 
ruchem lekko posuwistym. Zużycie kleju: min. 4,5 kg /m2 

 

Pokrywanie zaprawą klejową tylnej 
powierzchni 

 
Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą 

 
Mijankowe przyklejanie płyt  
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3. Gruntowanie płyt z wełny mineralnej lamelowej 
Środek MiWo-Top nanosić natryskiem, za pomocą urządzenia Airless. Zużycie na 1m2 wynosi od 
około 0,10 kg do 0,20 kg. Parametry natrysku jak dla farb wewnętrznych (ciśnienie ok. 140 bar ; 
dysza o średnicy 0,017‘’). Natrysk może się odbywać po montażu na suficie lub w postaci leżącej na 
posadzce, przed montażem. 
Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy 
schnięcia nie może być niższa niż +8 ºC.  
 
4. Nakładanie tynku: 
Tynk nakłada się metodą natryskową na zagruntowane środkiem MiWo-Top płyty z wełny 
mineralnej.  
 
Przygotowanie tynku: 
Tynk Akustyczny Capatect MG K15 (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) jest gotowy do 
użycia w odpowiedniej natryskującej maszynie tynkarskiej i nie wymaga żadnych czynności 
wstępnych. 
Sposób nanoszenia: 
Tynk natryskiwać z odległości 30 – 50 cm (wylot dyszy od natryskiwanej powierzchni). 
Najlepszy efekt uzyskuje się stosując agregat tynkarski PFT Ritmo z płaszczem A 2-2,5 lub 
PFT G4 z płaszczem D 3-6. O doborze odpowiedniego dla siebie urządzenia decyduje 
wykonawca. 
 
 

 
Węże podawcze średnicy 1 cala i długości do 10 m powinny być zakończone głowicą 
natryskującą do szpachli tynkarskich (głowice do tyków posiadają zbyt duży kąt 
natryskiwania i utrudniają uzyskanie poprawnej optycznie powierzchni). Zużycie przy 
osiągnięciu optymalnego krycia podłoża wynosi ok. 2,5 kg/m2. 
 
Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego 
pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych 
różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. 
 
Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice 
w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać 
tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty z różnych partii produkcyjnych 
wymieszać ze sobą przed użyciem. 
Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy 
schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC. Nie stosować materiału poniżej punktu rosy. 
Unikać przeciągów. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od 
momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku 
nocnych przymrozków! (dotyczy nieogrzewanych pomieszczeń). 
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Uwagi ogólne: 
Roboty budowlane, związane ze stosowaniem systemu Capatect 100, powinny być 
wykonywane przez firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju 
systemów i gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac.  Prace powinny być 
wykonane zgodnie z projektem technicznym, postanowieniami AT-15-3042/2011, 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami i 
przepisami.  
 
Narzędzia ręczne: 
- mieszarka wolnoobrotowa 
- paca zębata (10 mm) 
- kielnia 
- pojemnik do przygotowywania kleju 
- nóż do cięcia wełny 
- poziomica 
- sznur traserski 
 
Urządzenia do natrysku: 
- urządzenie do natrysku Airlees  
- agregat tynkarski np.  
   PFT Ritmo z płaszczem A 2-2,5 lub PFT G4 z płaszczem D 3-6  
   O doborze odpowiedniego dla siebie urządzenia decyduje wykonawca. 
- węże podawcze średnicy 1 cala i długości do 10 m 
 
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z instrukcją obsługi poszczególnych 
urządzeń.  
 
Zadbać o dostępność odpowiedniego zasilania elektrycznego i bieżącej wody.  
 
Środki bezpieczeństwa: 
Produkty Capatect 190 oraz Tynk Akustyczny Capatect MG K15 (dawna nazwa Capatect 139 MG K15) 
zawierają cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym reagują alkalicznie.  
Przestrzegać zasad BHP dotyczących pracy z produktami zawierającymi cement. 
Stosować środki ochrony osobistej np. odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami, okulary ochronne, 
rękawicę ochronne, nakrycie głowy.    
  
 
 
               Xi – drażniący  
                    
 
Rodzaje zagrożenia:  
R 38   Działa drażniąco na skórę; 
R 41   Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
Warunki bezpiecznego stosowania:  
S 2          Chronić przed dziećmi; 
S 22        Nie wdychać pyłu; 
S 26        Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; 
S 28    Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody; 
S 37/39   Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; 
S 46        W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż  opakowanie lub etykietę. 
 


