
CAPATECT systemy ociepleń wewnętrznych  
Proste. Efektywne. Z pomysłem.



Elementy systemów ociepleń wewnętrznych
Capatect IDS

1. Innowacyjne płyty izolacyjne
IDS AKTIV, kapilarna regulacja wilgoci. Dobre właściwości izolacyjne, niewielka grubość – 

innowacyjny produkt zaprojektowany w naszych laboratoriach badawczych Strona 6

2. Mineralne płyty izolacyjne
IDS MINERAL, mineralna płyta izolacyjna jako rozwiązanie alternatywne. Ekologiczna, 

efektywna i bezpieczna Strona 7

4. Pozostałe elementy
Optymalna obróbka:  zaprawa IDS Meistermörtel, siatka zbrojąca IDS, płyty IDS do 

ościeży, kostki elektryczne IDS. Strona 10

Praktyczna instrukcja montażu
Drobne kroki dla Państwa. Ogromny skok dla Państwa klientów. 
Także do pobrania na stronie: ➜ www.caparol.pl

3. Nowość na rynku – kątownik termoizolacyjny
Kątownik termoizolacyjny IDS, innowacyjny produkt zapewniający ochronę przed grzybami 

oraz równe ściany. Rozwiązanie alternatywne: mineralny klin izolacyjny IDS. Strona 8
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IDS Aktiv Strona 6

IDS Mineral Strona 7

Neu



Ciepło i piękno od środka.

Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy

nie chcą ingerować w dotychczasową elewację.

Czasem w ramach modernizacji i ocieplania obiektu istnieje konieczność 

zachowania jego dotychczasowej elewacji. W przypadku budynków za-

bytkowych wykonanych w technologii muru pruskiego, zdobionych sztukaterią,  

posiadających okładzinę z cegły klinkierowej lub kamienia naturalnego aspekty 

estetyczne stają się priorytetowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy 

Caparol – systemom ociepleń wewnętrznych Capatect IDS – także w obiektach 

zabytkowych można teraz zapewnić wymagane wartości parametrów dla 

pomieszczeń.

Homogeniczna, klejona na całej powierzchni konstrukcja systemów izolacji 

wewnętrznej Capatect ID jest bardzo innowacyjna. Cienka płyta izolacyjna IDS 

Aktiv została wykonana z zaprojektowanego przez naszych naukowców 

materiału  izolacyjnego pokrytego lamelkami o właściwościach kapilarnych. 

Dzięki temu płyta zapewnia optymalną regulację wilgoci eliminując całkowicie 

zagrożenie wystąpienia grzybów. Z kolei kątownik termoizolacyjny IDS

zastępuje rzucające się w oczy kliny izolacyjne. Ale dopiero uwzględnienie 

wszystkich elementów systemu pozwala zapewnić w pomieszczeniu ciepło i 

piękno od środka. Dzięki Caparol.



➜
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4 Płyta do wnęk IDS Laibungsplatten

Strona 10

3 Mineralny klin izolacyjny IDS Mineraldämmkeil
Strona 9

Kątownik termoizolacyjny
Thermowinkel IDS            Strona 8 

Nowość

Proste. Efektywne. Z pomysłem. 
Capatect systemy ociepleń wewnętrznych

Budowa systemu 
Capatect IDS



Pięć powodów, dla których warto wybrać Capatect IDS

Przyjemna atmosfera
Nasze systemy izolacji wewnętrznej IDS wykorzystują najnowszą wiedzę naukową. Dzięki 

wyższej temperaturze powierzchni i samoregulacji wilgotności w pomieszczeniu - zarówno 

w zimie jak i w lecie – panuje optymalny klimat. Strona 2

Aspekty ekonomiczne
Od czego zacząć? Niskie koszty ogrzewania, większa wartość nieruchomości i zado-

woleni klienci – to tylko kilka przykładów. Nasz system po prostu się opłaca. Strona 4

Ekologiczne właściwości
Stosowanie izolacji przyczynia się do ograniczenia emisji CO2. Dla nas to jednak za mało. Pragniemy, 

aby izolacja była także bardziej ekologiczna. Na przykład dzięki systemowi IDS Mineral.Strona 7

Innowacyjne rozwiązanie
Niepowtarzalny kątownik termoizolacyjny IDS zapewnia w punktach krytycznych, na przykład 

mostkach cieplnych wyższą temperaturę powierzchni i pozostaje niewidoczny – w 

przeciwieństwie do klina izolacyjnego Strona 8

Bezpieczna aplikacja
Oferujemy konkretny system obejmujący idealnie dostosowane do siebie elementy. 

Wszystko jest starannie przemyślane i doskonale do siebie pasuje. Strona 5
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Zaprawa Meistermörtel IDS 
Strona 11

Siatka zbrojąca IDS Armierungsgewebe 
Strona 11

4 Kostki elektryczne IDS Elektroquader 
Strona 11

Nowość

Aufbau Capatect IDSystem 



Temperatura 
zewnętrzna

-10°C
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Przyjazna atmosfera w pomieszczeniu występuje wówczas, gdy dobrze 

się w nim czujemy. Takie odczucie w dużym stopniu zależy oczywiście od 

pory roku ale także od naszych  indywidualnych preferencji. Przyjmuje się 

jednak, że  temperatura pomieszczenia wynosząca 20°C jest temperaturą 

przyjazną.

W pomieszczeniach starych budynków bez izolacji często panuje 

nieprzyjemna atmosfera. Zimą jest za zimno, a latem za gorąco. 

Wymiana okien i systemu ogrzewania z reguły okazuje się 

niewystarczająca. Trwałe i zrównoważone rozwiązanie tego problemu 

możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej modernizacji budynku 

uwzględniającej aspekty energetyczne.

Niewystarczająca izolacja termiczna obiektu może być przyczyną zagrzy-

bienia, które często ma negatywny wpływ na nasze zdrowie oraz 

powoduje poważne szkody budowlane.

Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu izolacji wewnętrznej 

Capatect IDS, który zapewni przyjazną atmosferę w pomieszczeniu. Efekt 

modernizacji zachwyci wszystkich zainteresowanych. Właściciele odczują 

poprawę, wykonawcy otrzymają niezawodny system a inwestor ograniczy 

koszty eksploatacji.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych  

ściana zewnętrza ulega silnemu ochłodzeniu. 

W przypadku braku ocieplenia zimna staje 

się także wewnętrzna powierzchnia ściany 

zewnętrznej. Ponieważ temperatura wnętrza 

jest wyższa, występują nieprzyjemne ciągi 

powietrza („strumienie zimna“).

Koniec z zimnem.
Przyjemne wnętrze.

 Przyjemna atmosfera

Zasada działania ocieplenia 
od strony wewnętrznej
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Z ociepleniem

Zastosowanie izolacji wewnętrznej Capatect IDS powoduje znaczne podwyższenie temperatury 

powierzchni ściany, redukując równocześnie różnicę temperatur między ścianą a 

pomieszczeniem zaledwie do kilku stopni Celsjusza. Różnica temperatury wynosząca poniżej 4 

stopni Celsjusza jest uznawana za przyjazną. Mieszkaniec mniej ogrzewa pomieszczenie, aby 

uzyskać pożądaną temperaturę. Tym samym zużywa on mniej energii i obniża swoje koszty.

Powyższa zasada obowiązuje zresztą także w drugą stronę – przy wysokich temperaturach 

zewnętrznych system izolacji wewnętrznej redukuje strumień ciepła napływający do wnętrza. 

Dzięki temu atmosfera w pomieszczeniu pozostaje przyjazna także bez klimatyzacji.

WNIOSEK:  Dzięki systemom izolacji wewnętrznej Capatect IDS 

przyjazną atmosferę można uzyskać przy mniejszym ogrzewaniu.

Capatect ID S - systemy ociepleń wewnętrznych
– odczuwalna różnica.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych nieizolowane ściany zewnętrzne ulegają znacznemu 

ochłodzeniu, także od wewnątrz pomieszczeń – mimo iż temperatura w pomieszczeniu jest 

wysoka. Powstająca w ten sposób różnica temperatur jest odczuwana jako nieprzyjemny 

strumień zimnego powietrza. Osoba przebywająca w takim pomieszczeniu automatycznie 

podkręca ogrzewanie, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu do 20o C. W konsekwencji w 

pomieszczeniu panuje wyższa temperatura. W ten sposób marnowana jest energia i pieniądz.

Bez ocieplenia

Temperatura grzania 
Do tej temperatury mieszkaniec

ogrzewa pomieszczenie.

Temperatura grzania 
Do tej temperatury mieszkaniec

ogrzewa pomieszczenie.

Temperatura 
powierzchni ściany
Tak ciepła jest ściana.

Temperatura 
powierzchni ściany
Tak zimna jest ściana. Przyjazna 

temperatura 
Takiej temperatury 

oczekuje mieszkaniec.

20°C

Przyjazna 
temperatura 

Takiej temperatury 

oczekuje mieszkaniec.

20°C
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Optymalna izolacja przy pomocy innowacyjnego systemu oznacza przede 

wszystkim dwie rzeczy: zużycie energii w „zielonym zakresie” oraz niskie 

koszty ogrzewania. Optymalizacja obiektu pod względem energetycznym po-

woduje zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości i przynosi wiele innych 

praktycznych korzyści. Pomieszczenia używane tylko okresowo (pokoje 

gościnne, domki weekendowe itp.) można szybko ogrzać do pożądanej 

temperatury. Ponadto inwestycje polegające na optymalizacji energetycznej 

budynków są wspierane w ramach różnych programów finansowania. Dzięki 

temu koszty poniesione na wykonanie izolacji jeszcze szybciej się zwracają.

Zachęcające są także zalety związane z samą realizacją izolacji wewnętrznej. 

W porównaniu z izolacją zewnętrzną nie występują takie pozycje kosztów jak 

montaż i demontaż rusztowań oraz opłaty związane z przestojami w czasie 

prac montażowych. Systemy izolacji wewnętrznej mogą być wykonywane 
przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych – po kolei w 

każdym mieszkaniu lub pomieszczeniu.

Niemieckie rozporządzenie w sprawie poszanowania energii (EnEV) odgrywa 

dodatkową rolę przy energetycznej modernizacji budynków. W przypadku 
izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych zalecamy przestrzeganie wartości 

współczynnika U wynoszącej 0,35 W/(m2K).

Serce systemu: 
➜ Płyta izolacyjna IDS Aktiv (rozwiązanie alternatywne: IDS Mineral)

Eleganckie uzupełnienie dla 

rozwiązań specjalnych:

➜ Kątownik termoizolacyjny IDS 
➜ Płyty do wnęk okiennych IDS

➜ Kostki elektryczne IDS

Spaja szczelnie system:
➜ Zaprawa Meistermörtel IDS

Trzyma system:
➜ Siatka zbrojąca IDS 

 Aspekty ekonomiczne

Ponad 80% 
strat ciepła przenikającego przez

ściany zewnętrzne można uniknąć dzięki 
zastosowaniu izolacji

Całkowita oszczędność energii w ciągu roku:
∆QE = (12.800-2.600) * 1,99 ≈ 

20.000 kWh
Oszczędność paliwa w ciągu roku:

∆B = 20.300 kWh/a / 10 kWh/l ≈ 

2.000 l oleju
opałowego

Izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych

AWand = 100 m2

UIST = 1,7 W/(m2K)
UNEU = 0,35 W/(m2K), dzięki izolacji
eges,E = 1,99 (standardowy kocioł olejowy)

Dla ściany o powierzchni 100 m2  otrzymujemy:

QH,IST  = 1 * 100 m2 * 1,7 W/(m2K)  * 75 ≈ 12.800 kWh/a
QH,NEU =  1 * 100 m2 * 0,35 W/(m2K) * 75 ≈ 2.600 kWh/a

* Mur: pustak szczelinowa, RD=1.400 kg/m3
Obliczenie nie uwzględnia szczegółowych indywidualnych uwarunkowań i mostków cieplnych

Przykładowe obliczenie dla domku jednorodzinnego wybudowanego
 w latach 50-tych lub 60-tych*:
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Systemy izolacji wewnętrznej Capatec IDS

Systemy izolacji wewnętrznej Capatect IDS funkcjonują jak dobrze dobrany 

zespół. Każdy element systemu ma bardzo dobre właściwości, ale dopiero 

razem tworzą one prosty, efektywny i dobrze przemyślany system zapewniający 

dużą elastyczność. Wszystkie elementy idealnie do siebie pasują – niezależnie 

od tego, czy wybierzemy wersję IDS Aktiv czy też IDS Mineral. 

Istotny zalety: niewielka powierzchnia magazynowania, łatwa aplikacja

 

Jak działają poszczególne elementy systemu?  Strumień wilgotnego 

powietrza powstający głównie w chłodnych miesiącach roku w wyniku 

procesów dyfuzyjnych przepływa z ciepłego wnętrza na zewnątrz powodując 
lekkie zawilgocenie strefy znajdującej się za warstwą izolacyjną. Wilgoć ta 

jest równomierniee i stale rozprowadzana w warstwie funkcjonalnej i poprzez 

lamelki umieszczone w płytach izolacyjnych IDS Aktiv odprowadzana 

w kierunku powierzchni ściany wewnętrznej. Podczas transportu kondensat 

wyparowuje, zanim zdąży  dotrzeć do powierzchni ściany. Proces ten jest 

aktywnie wspierany przez przepuszczalną dla pary wodnej zaprawę 

IDS Meistermörtel. Przy prawidłowo wykonanym systemie zapobiega to 
zagrzybieniu ścian.

Die elegante Ergänzung
für Speziallösungen:

➜ IDS Thermowinkel
➜ IDS Laibungsplatten
➜ IDS Elektroquader

Rozwiązanie z pomysłem.

Zgodnie z normą DIN 4108-3 należy wykazać, że ściany są zabezpieczone przed wilgocią. Ma to na celu ograniczenie powstawania w konstrukcji 
ściany wody w wyniku kondensacji. Model ten nie odzwierciedla jednak mechanizmów  transportu wilgoci typowych dla kapilarnych systemów 
izolacji wewnętrznej. W przypadku ściany zewnętrznej izolowanej od wewnątrz powyższa norma dopuszcza możliwość zastosowania dynamicz-
nych  metod symulacyjnych w celu dokładniejszego odwzorowania realnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych

Konkretniejsze wskazówki znajdują się w  „Technicznych wytycznych dotyczących izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych“ opracowanych przez 
stowarzyszenie branżowe producentów ociepleń WDVS. W celu wykazania ochrony przed wilgocią systemów izolacji wewnętrznej zalecane jest 
przeprowadzenie higrotermicznej symulacji zgodnie z normą EIN EN 15026 (uwzględniając wskazówki podane w Informatorze WTA-Merkblatt 
6-1). Symulacja ta skutecznie dokumentuje systemy izolacji wewnętrznej, gdyż uwzględnia dodatkowe czynniki wpływające na całą konstrukcję, 
takie jak: uwarunkowania klimatyczne i zacinające deszcze występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i 
wilgoci. Skuteczne udokumentowanie oznacza w tym przypadku systemowe ograniczenie wilgotności materiałów zastosowanych w 
poszczególnych warstwach ocieplenia, niedopuszczenie do powstania szkody oraz możliwość wysuszenia gromadzonej wilgoci. Krótko mówiąc; 
całkowita zawartość wilgoci w konstrukcji nie zwiększa się w czasie.

Firma Caparol została wyróżniona znakiem jakości IDS. Wszelkie informacje oraz dane potrzebne do wykonania projektu izolacji wewnętrznej 
udostępniamy projektantom w formie elektronicznej na stronach www.caparol.de oraz www. caparol.pl. Funkcjonalność systemów izolacji 
wewnętrznej należy udokumentować na podstawie przykładowych obliczeń symulacyjnych. Informacje dotyczące oprogramowania do 
prowadzenia symulacji WUFI Pro (IBP Holzkirchen) są dostępne na stronie www.wufi.de.

Informacje uzupełniające: obliczenia potwierdzające ochronę przed wilgocią

 Bezpieczna aplikacja
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Aktywna kapilarnie 
warstwa funkcjonalna

Lamelki wykazujące aktywność 
kapilarną

Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie cierpią na nadmiar miejsca i 

pieniędzy: płyta izolacyjna IDS Aktiv nie tylko prawidłowo ociepla, ale także 

dobrze wygląda. Płyty te charakteryzują się bowiem doskonałymi właś-

ciwościami izolacyjnymi i ponadto są bardzo cienkie. Płyta zawdzięcza te 

właściwości przebiegającym przez nią aktywnym kapilarnie lamelkom oraz 

warstwie funkcjonalnej pokrywającej całą tylną powierzchnię płyty 

izolacyjnej. Warstwa ta jest wykonana z materiału o bardzo dużej 

przepuszczalności kapilarnej i umożliwia równomierny rozkład powstającej 

wilgoci.

Dzięki odpowiednio dobranym materiałom system może bardzo skutecznie 

regulować gospodarkę wilgoci. W ten sposób równoważone są szczytowe 

poziomy wilgoci, przez cały rok zapewniona zostaje przyjazna atmosfera w 

pomieszczeniu, a konstrukcja jest zabezpieczona przed uszkodzeniem.

• Wysoka wartość współczynnika przewodzenia ciepła  λ = 0,035 W/(mK)

• Obróbka przy pomocy standardowej piły do płyt z EPS

• Brak konieczności stosowania folii paroizolacyjnych
• Klasa reakcji na ogień B2 wg. DIN 4102

IDS Aktiv. Niemal za 
cienka, aby ocieplać.

Warstwa termoizolacyjna z EPS

(polistyren ekspandowany)

Aktywna kapilarnie warstwa 
funkcjonalna

Maksymalna izolacja. 
Minimalna grubość.
Absolutna nowość.

System izolacji wewnętrznej IDS Aktiv
zabezpiecza przed krytycznym nagromadzeniem wilgoci:
1. Równomierne rozprowadzanie powstającej wilgoci w znajdującej się z tyłu warstwie funkcjonalnej
2. Rozprowadzanie przez poziome lamelki w kierunku wnętrza pomieszczenia
3. Parowanie przez warstwę paroprzepuszczalnego tynku

1

NOWOŚĆ
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IDS Mineral. Alternatywne 
rozwiązanie: termoizolacja naturalna

Mineralna płyta izolacyjna IDSystem Mineral stanowi uzupełnienie  oferty 

firmy. Jest ona przeznaczona w szczególności do zastosowania w 

obszarach publicznych, np. drogach ewakuacyjnych lub  w przypadkach 

wymagających rozwiązań ekologicznych.

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(mK)

• Nagroda dla produktu ekologicznego

• Produkt niepalny, A1 wg. DIN 4102

Systemy izolacji wewnętrznej chronią nasze środowisko. Trwała 

redukcja zużycia energii oznacza bowiem obniżenie emisji CO2. 

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska znajdują swoje odzwier-

ciedlenie w programie Caparol.

Jako podmiot należący do Grupy DAW, największego w Niemczech 

producenta farb budowlanych odznaczonego przez inicjatywę kon-

sumentów „Verbraucher-Initiative” tytułem „Zrównoważony 

Producent 2011“ swoją działalność prowadzimy wyłącznie w duchu 

koncepcji zrównoważonego rozwoju.

kapillaraktive Lamellen

Naturalne właściwości izolacyjnej 
płyty IDS Mineral:
1. Homogeniczny, czysto mineralny materiał

izolacyjny wykonany z piasku kwarcowego, 
wapna i cementu 

2. Przepuszczalna dla pary wodnej i aktywna
kapilarnie

kapillaraktive Funktionsschicht

Maximale Dämmung.
Minimale Dicke.
Absolute Neuheit.

Oszczędność i ochrona środowiska.

2

Przyjazne dla środowiska
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Kątownik termoizolacyjny
IDS Thermowinkel

Innowacyjne rozwiązanie zabezpieczające przed grzybami: 
Wyjątkowy kątownik termoizolacyjny IDS Thermowinkel stanowi perfekcyjne 

uzupełnienie systemów izolacji wewnętrznej Capatect IDS. Jest on  

dostosowany do użycia w ramach obu systemów i zapewnia wyższą 

temperaturę powierzchni ściany – w miejscach styku ścian zewnętrznych ze 
ścianami wewnętrznymi i stropami. Innowacyjny charakter kątownika 

termoizolacyjnego: kątownik funkcjonuje tak samo jak klin izolacyjny, a 

zasadnicza różnica między tymi rozwiązaniami polega na tym, że kątownik 

jest całkowicie schowany w płaszczyźnie starego tynku. W tym celu należy 

usunąć dotychczasowy tynk – na odpowiedniej szerokości i głębokości – i w 

tak przygotowanym miejscu umieścić kątownik. Pozostaje on niewidoczny dla 

oka, zapewniając prostą ścianę i zabezpieczając ją przed pojawieniem się 

grzybów.

Kątownik termoizolacyjny IDS składa się z ażurowego kątownika aluminiowego 

naklejonego na  pas izolacyjny. Na kątownik naklejona jest siatka zbrojąca. 

Kątownik charakteryzuje się bardzo dużą sprawnością, gdyż wykorzystana w 

nim blacha aluminiowa doskonale przewodzi ciepło. Dzięki zastosowaniu 

systemu izolacji wewnętrznej temperatura na powierzchni ściany zewnętrznej 

wzrasta o kilka stopni Celsjusza w porównaniu ze stanem przed izolacją. 

Kątownik aluminiowy przejmuje tę temperaturę i doprowadza energię cieplną 

do narożników ścian  ogrzewając przy tym odpowiednio powierzchnię. Aby 

zapobiec utracie energii do podłoża, spodnia strona kątownika wyłożona jest 
paskiem materiału izolacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu najzimniejsze miejsce 

w ścianie nie znajduje się już w narożnikach lecz  na końcu aluminiowego 

kątownika na łączonej ścianie. Ponieważ w tym miejscu występuje większy 

ruch powietrza niż w narożniku, oznacza to w praktyce szybsze ogrzewanie 

najzimniejszego miejsca przez powietrze pomieszczenia. W ten sposób ryzyko 

powstawania grzybów zostaje w znacznym stopniu wyeliminowane.

Perfekcyjny plan dla równych ścian

NOWOŚĆ

NA RYNKU

3

Innowacyjne rozwiązanie
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Dodatkowe informacje: ściany wolne od grzybów

Przy wykonywaniu izolacji wewnętrznej szczególną uwagę należy poświęcić mostkom cieplnym, gdyż właśnie ten obszar jest szczególnie silnie 
narażony na powstawanie grzybów. Aby wyeliminować ryzyko powstania grzybów należy zapewnić określoną temperaturę wewnętrznej  
powierzchni ścian (θSI ≥ 12,6 °C). Na ścianach pojawiają się grzyby, gdy względna wilgotność powietrza bezpośrednio przy powierzchni ściany 
przez dłuższy czas przekracza 80%.

Należy pamiętać, że przy normalnej temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20oC i przy względnej wilgotności powietrza 65% w narożnikach 
zimnej powierzchni względna wilgotność powietrza przekracza 85%. Wynika to z faktu, że zimne powietrze wchłania mniejszą ilość wilgoci niż 
powietrze ciepłe. Stwarza to dogodne warunki do rozwoju grzybów. Oprócz wykonania izolacji wewnętrznej na ścianach zewnętrznych 
konieczne jest także podjęcie dodatkowych działań na otaczających je elementach konstrukcyjnych w celu zapewnienia minimalnej 
wymaganej izolacji cieplnej zgodnie z wymaganiami normy DIN 4108-2, a tym samym niedopuszczenia do powstawania grzybów.

Z reguły izolowana ściana oklejana jest mineralnymi płytami izolacyjnymi lub mineralnymi klinami izolacyjnymi o szerokości 50 cm. Takie 
rozwiązanie pozwala wprawdzie na spełnienie kryteriów wynikających z fizyki budowli, jest jednak widoczne i z estetycznego punktu widzenia 
nie zawsze w pełni akceptowane. Dlatego zaprojektowaliśmy kątowniki termoizolacyjne IDS – pierwszy „niewidoczny” produkt spełniający 
wymagania estetyczne.

Bez izolacji 

12,05° C 12,65° C

18° C

-5° C

Z izolacją, bez kątownika 
termoizolacyjnego

18° C

-5° C

Z izolacją i kątownikiem 
termoizolacyjnym

15,97° C

-5° C
Strop

Balustrada balkonu

�ZŚciana 
zewnętrzna

Alternatywne rozwiązanie: mineralny 
klin izolacyjny IDS Mineraldämmkeil3     

18° C

Przyk ładowe temperatury  przy  zastosowaniu  i zo lac j i  wewnętrzne j 
i  kątownika  termoizo lacy jnego oraz  bez  tych rozwiązań

W niektórych przypadkach można też zastosować mineralny klin izolacyjny 

IDS Mineraldämmkeil. Dotyczy to między innymi pomieszczeń użytkowanych 

głównie w innych celach niż mieszkalne. Klin mineralny stanowi optymalne 

uzupełnienie systemu. Niezależnie jednak od wybranego rozwiązania 

niepożądany efekt mostka cieplnego zostanie skutecznie wyeliminowany 

zapobiegając rozwojowi grzybów.
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Idealnie dopasowane elementy zapewniające 
perfekcyjne funkcjonowanie.

Pozostałe elementy systemu

 Każdy system zależy od jego elementów. Płyty IDS Aktiv i IDS Mineral mogą 

optymalnie funkcjonować tylko przy zastosowaniu wymienionych poniżej 

elementów systemu. Uwaga: w ramach systemu idealnie dobranego pod 

względem fizyki budowli nie wolno stosować alternatywnych zapraw 

klejowych i zbrojących. W przeciwnym razie nie można zagwarantować 

perfekcyjnego klejenia i zbrojenia, które nie spowoduje żadnych szkód.

4

Okolice okien i drzwi stanowią szczególne 

wyzwanie przy wykonywaniu izolacji. W 

wyniku wykonania izolacji wewnętrznej na 

ścianie zewnętrznej występuje niższa tem-

peratura, która powoduje również niższą 

temperaturę powierzchni w strefie ościeży 

okien i drzwi. Dlatego w przypadku obu 

systemów należy koniecznie wykonać 

izolację także powierzchni ościeży. 

Specjalnie zaprojektowane wąskie płyty do 

ościeży ułatwiają pracę wykonawcy.

Płyta do ościeży: 
IDS Aktiv LDP i 
IDS Mineral  LDP



PLATZHALTER ETIKETT
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Mostki cieplne mogą także powstawać w re-

jonie instalacji elektrycznych. Temu zjawisku 

przeciwdziała kostka elektryczna 

IDS Elektroquader . Elementy te mogą być 

stosowane w warstwach izolacyjnych o 

grubości ≥ 6 cm. Ich grubość można skrócić, 

dostosowując odpowiednio do rzeczywistej 

grubości izolacji.

Kostki elektryczne 
IDS Elektroquader

Ta wygodna w aplikacji zaprawa klejąca I 

zbrojąca dzięki bardzo dobrej 

paroprzepuszczalności wspomaga w 

aktywny i skuteczny sposób kapilarne 

właściwości płyt izolacyjnych IDS Aktiv i

IDS Mineral

Zaprawa IDS Meistermörtel

Siatka zbrojąca
IDS Armierungsgewebe
Siatka zbrojąca IDS zwiększa wytrzymałość 

warstwy tynku na obciążenia mechaniczne i 

zapobiega jego pękaniu. Siatka zbrojąca 

jest odporna na rozrywanie i na 

działanie substancji alkalicznych oraz 

jest łatwa w nakładaniu. Krótko mówiąc: 

Proste. Efektywne. Z pomysłem.

NOWOŚĆ



Proste
• Elementy systemu Capatect IDS zapewniają sprawdzoną jakość, perfekcyjnie 

dostosowane do siebie elementy oraz wyjątkowo duże bezpieczeństwo przy aplikacji.

• Systemy Capatect IDS mogą być wykonywane przez cały rok.

Efektywne
• Systemy Capatect IDS są wykonane z materiałów izolacyjnych najwyższej jakości 

odpowiadających aktualnemu stanowi techniki i gwarantują wysoki stopień izolacyjności przy 
równoczesnej aktywności kapilarnej.

• Systemy  Capatect IDS to inwestycja w zrównoważony rozwój. Zapewniają one optymalną 
regulację temperatury i wilgoci oraz blokują długofalowo powstawanie na ścianach grzybów.

Z pomysłem
• Dostępne są dwa rodzaje aktywnych kapilarnie płyt izolacyjnych: cienkie płyty IDS Aktiv i

ekologiczne płyty IDS Mineral.

• System  Capatect IDS wykorzystuje wiele innowacyjnych rozwiązań. Należy do nich na

przykład kątownik termoizolacyjny IDS Thermowinkel, który umożliwia wykonanie gładkich
ścian i zapewnia idealną izolację mostków cieplnych.

Dlaczego warto wybrać systemy 

ociepleń wewnętrznych Capatect IDS

12



Flüssigtransport 
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Termoizolacja wewnętrzna blokująca dyfuzję: systemy termoizolacyjne zawsze należy oceniać pod kątem możliwości wzrostu 

zawilgocenia w przek-roju poprzecznym ściany. Podstawę takiej oceny stanowi wykładnicza zależność między temperaturą a ciśnieniem 

pary nasyconej. Dyfuzja pary zachodzi pod wpływem różnicy ciśnienia pary. Para wodna przemieszcza się z obszarów o wysokim 

ciśnieniu pary do strefy o niskim ciśnieniu. W przypadku różnicy temperatur para zawsze przepływa od temperatury wysokiej do niskiej, 

nawet jeżeli względna wilgotność powietrza po obu stronach jest taka sama, gdyż ciepłe powietrze zawsze zawiera „względnie“ więcej 

wilgoci niż powietrze chłodne. 

W przypadku termoizolacji wewnętrznej warstwa o największej różnicy temperatur, czyli warstwa izolacji cieplnej, znajduje się na j 

wewnętrznejstronie ściany, w związku z czym ze względu na dużą różnicę temperatur w zimie następuje przepływ strumienia dyfuzyjnego 

Izolacja wewnętrzna hamująca proces dyfuzji: Strumień dyfuzji 
przenikający w głąb konstrukcji zostaje zablokowany poprzez 
zastosowanie folii nieprzepuszczającej pary.

Przepuszczająca parę izolacja wewnętrzna aktywna kapilarnie: strumień 
dyfuzji pary przenikający w głąb konstrukcji jest w pełni możliwy.

Termoizolacja wewnętrzna przepuszczalna dla pary: aktywne systemy kapilarne umożliwiają w okresie zimowym przepływ strumienia 

dyfuzji do wnętrza ściany, przejmują powstającą wilgoć i transportują ją drogą kapilarną z powrotem do wewnętrznej powierzchni ściany. 

Dzięki temu poziom wilgoci w ścianie zostaje trwale zredukowany do poziomu niekrytycznego i równocześnie ściana pozostaje 

przepuszczalna dla pary, a więc może stanowić bufor w przypadku szczytowego zawilgocenia pochodzącego z powietrza pomieszczenia 

i umożliwiać wysychanie do wnętrza podwyższone obciążenie wilgocią istniejącej konstrukcji.

Fizyka budowli – działanie różnych systemów

Szczegóły. Dane. Fakty.
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Na kolejnych stronach znajdą Państwo wszystkie dane, liczby i szczegóły dotyczące naszych systemów izolacji 

wewnętrznej Capatect IDS – poczynając od informacji na temat fizyki budowli aż do instrukcji montażu. Więcej informacji 

dostępnych jest na stronach www.caparol.de i www.caparol.pl.

do wnętrza ściany. Ten strumień dyfuzyjny musi być przerwany 
lub przejęty przez system izolacji.

Wnętrze Pow. zewn.

Krzywa

temperatury

i

ciśnienia pary

Minimalny 
strumień pary Brak kondensatu

Systemy nieprzepuszczalne dla pary, w których od strony pomieszczenia 

zakładana jest folia paroszczelna/inne odpowiednie warstwy funkcjonal-

ne uniemożliwiają dyfuzję pary do wnętrza ściany. Opór dyfuzyjny musi 

być na tyle duży, aby po stronie zimnej powierzchni nie następowała 

kondensacja pary, która mogłaby spowodować uszkodzenie systemy 

izolacji wewnętrznej. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są 

systemy izolacji wewnętrznej zawierające elementy blokujące parę w 

zależności od stopnia zawilgocenia, których celem jest optymalizacja 

bilansu między wilgocią powstającą zimą a parowaniem w okresie letnim 

poprzez wykorzystanie oporności dyfuzyjnej uzależnionej od wilgoci.

Wnętrze Pow. zewn.

Krzywa

temperatury

i

ciśnienia pary

Wszystkie elementy systemu pełnią w nim ważne zadania. W 

przypadku osiągnięcia ciśnienia pary nasyconej zaprawa klejąca – 

ze względu na większe przewodnictwo ciepła i większą oporność 

dyfuzyjną – wymusza proces kondensacji wewnątrz izolacji lub na 

granicy między warstwą izolacyjną a zaprawą klejową. W ten 

sposób wilgoć może być wchłonięta przez materiał izolacyjny i 

przetransportowana z powrotem do powierzchni ściany w 

pomieszczeniu. Przepływ wody na drodze kapilarnej odbywa się 

odpowiednio do ciśnienia kapilarnego, a zatem  odpowiednio do 

różnicy wilgotności. Para wodna przepływa  odpowiednio do różnicy 

ciśnienia pary. Ze względu na fakt, że oba wspomniane powyżej 

mechanizmy transportu funkcjonują pod wpływem różnych sił, 

mogą one przebiegać równocześnie w przeciwnych kierunkach. W 

ten sposób powstaje równowaga między dyfuzją pary zachodzącą 

w jednym kierunku, a przepływem kapilarnym przebiegającym w 

przeciwnym kierunku. Dzięki temu zjawisku poziom wilgoci w 

ścianie jest utrzymywany na niskim poziomie, co pozytywnie 

wpływa na atmosferę panującą w pomieszczeniu.

transport cieczy

Strumień pary
Kondensat
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Szczegółowe informacje  na temat naszych produktów są dostępne na stronie www.caparol.pl.
Zaprawę

Meistermörtel  IDS 

oraz wszystkie

pozostałe składniki  

i produkty uzupełniające

można stosować w obu 

systemach izolacji

wewnętrznej! 

Produkty systemów CAPATECT IDS

System ociepleń wewnętrznych 
Capatect IDS w skrócie

Produkt Wymiary Zużycie Uwagi

Płyty izolacyjne

IDS Aktiv

IDS Mineral

48 x 42 cm

58 x 38 cm

5 płyt/m²

4,5 płyt/m²

Aktywne kapilarnie płyty 

izolacyjne do systemów 

izolacji wewnętrznej tole-
rujących kondensat

Meistermörtel IDS

Do klejenia 

Do zbrojenia

25 kg/worek od 6,0 do 7,0 kg/m²

7,0 kg/m²

Klejenie całopowierzchniowe 
Grubość warstwy zbrojącej 

5 mm

Siatka zbrojąca 
IDS Armierungsgewebe

Rolka à' 50 m x 1,0 m 1,1 m²/m2 Oczka 4 x 4 mm

Ciężar powierzch. 118 g/m2

Kątownik
termoizolacyjny 
IDS Thermowinkel

12 x 6 cm; L = 1,5 m 1 m/m Z zakładami siatki w celu 

lepszego połączenia

Mineralny klin izolacyjny
IDS Mineraldämmkeil 50 x 38 x 6/2 cm 2,7 sztuk/m 20 sztuk w opakowaniu

Taśma izolacyjna z

konopi IDS Hanf-Filz
Dämmstreifen

Rolka 

25 m x 100 mm x 5 mm

1 m/m Taśma izolacyjna i 
uszczelniająca, do 

wypełniania szczelin; 

2 rolki/karton

Kostka elektryczna 
IDS Elektroquader

Miejsce na gniazdko Ø 60 mm 

Grubość 120 mm

Kostka elektryczna pojedyncza

Kostka elektryczna podwójna

Kostka elektryczna do lamp

Możliwość dopasowania 
do grubości izolacji;
Minimum 60 mm

Płyty do ościeży IDS

Płyty IDS Aktiv

Płyty IDS Mineral

100 x 25 x (1, 2) cm 

50 x 15 x (2, 3) cm

1 sztuka/m

2 sztuki/m

10 płyt/paczka = 2,5 m² 
28/26 płyt/karton

Gruntowanie

Sylitol-Konzentrat 111

10 litrów/kanister ok. 200 – 350 ml/m² 

(rozcieńczalny wodą w stos. 2:1)

wzmacnia podłoże

Warstwa pośrednia 
Sylitol-Minera

8 i 22 kg/wiadro ok. 400 – 500 g/m² Podłoże kwarcowe i powłoka koń-

cowa na bazie krzemianowej
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Aranżacja powierzchni

Do aranżacji powierzchni w ramach systemu dostępnych jest wiele znanych i sprawdzonych systemów powłok firmy Caparol. 

Szczególnie polecane i odpowiednie są w tym celu produkty czysto mineralne:

• Tynk Matador Feinputz – gotowy do stosowania tynk krzemianowy przeznaczony do gładkich powierzchni

• Lekki tynk mineralny Capatect Mineral-Leichtputz R/K – klasyczna struktura baranka lub kornika

• Tynk do modelowania Capatect Modellier- und Spachtelputz – do indywidualnego modelowania faktury

Wymienione powyżej tynki są łatwe w aplikacji. Tworzą mineralne paroprzepuszczalne powłoki gwarantujące transport wilgoci, 

który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania dyfuzyjnych systemów izolacji wewnętrznej. 

System uzupełniają farby Sylitol-LithoSil i Sylitol Bio-Innenfarbe na bazie spoiwa krzemianowego.

IDS-Produkte

Produkt Wymiary Zużycie Uwagi

Narożnik z siatką
Gewebeeckschutz 656/02

Długość 2,50 m

Siatka 10 x 15 cm

1 m/m Profil do zabezpieczenia 
narożników

Taśma do uszczelniania  

CT Fugendichtband 2D

054/00

Rolka 18 m 
Rozprężenie 2 – 6 mm

1 m/m Do szczelin łączących, do 

pokrycia tynkiem

Profil przyokienny CT 694/10 1 m/m Listwa profilowana z 
taśmą uszczelniającą

Kołki uniwersalne CT  053 115; 135; 155 i 175 mm ok. 4 sztuk/m² od d = 60 mm 

Produkt Wymiary Zużycie Uwagi

Tynki mineralne
Matador Feiputz
CT Mineral-Leichtputz R/K

CT Modelier- und Spachtel 134

20 kg/wiadro 

25 kg/worek
25 kg/worek

1,3 kg/m²/mm 

ok. 3 kg/m²/mm 

3 – 5 kg/m²

Gładki tynk do zacierania;
Tynk o fakturze baranka 
lub kornika;
Tynk do modelowania;

Powłoki malarskie

Sylitol-LithoSil 

Sylitol Bio-Innenfarbe

12,5 litrów/wiadro 

5 i 12,5 litrów/wiadro

ok. 150 ml/m² 

ok. 140 ml/m²

Farby krzemianowe 
przyjazne dla alergików

Produkty uzupełniające IDS

50 sztuk po 1,50 m 



16

*) Duży format tylko na zapytanie i wyłącznie dla konkretnego obiektu

Nasz system jest nie tylko dobrze przemyślany i bezpieczny podczas aplikacji, ale także bardzo sprawny i wydajny. 

W poniższej tabeli zestawione są najważniejsze dane. Zakres zastosowania WI / DI według normy DIN 4108-10 

Dane techniczne systemów Capatect IDS

Opór przenikania ciepła (wartość R)  [m²K/W]

Dane techniczne

Capatect IDS Aktiv Capatect IDS Mineral Zaprawa IDS Meistermörtel

Normy Materiał izolacyjny oparty 

na normie DIN EN 13163

Płyta izolacyjna zgodnie z 

Europejską Aprobatą 

Techniczną ETA-05/0179

DIN EN 998-1

Normalna zaprawa 

tynkowa CS lll

Przewodnictwo cieplne λ = 0,035 W/(mK) λ = 0,042 W/(mK) λ = 0,78 W/(mK)

Gęstość 35 – 45 kg/m³ 85 – 110 kg/m³ ok. 1,5 kg/dm³

Oporność dyfuzyjna 
pary wodnej

µ = 30/50 µ = 3/7 µ = 10

Wytrzymałość na 
ściskanie

Wytrzymałość na 

ściskanie ≥ 50 kPa

≥ 150 kPa ok. 5,3 N/mm²

Wytrzymałość na
rozciąganie poprzeczne

≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Wytrzymałość sklejenia na 

rozciąganie IDS ≥ 80 kPa

Normalnie zapalne, B2 

zgodnie z normą DIN 4102

Niepalne, A1 zgodnie z 

normą EN 13501-1

Niepalne, A2

Wymiary 48 x 42 cm 

[96 x 42 cm] *)

58 x 38 cm 25 kg/worek

Grubość płyty  [mm]

30 40 50 60 80 100 120 140 160

IDS Aktiv 
WLG 035 

0,857 1,143 1,429 1,714 2,286 2,857 3,429 4,000 4,571

IDS Mineral 
WLG 042 

niedostępny 1,190 1,429 1,905 2,381 2,857 3,333 3,81 D
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Klasa materiałów 
budowlanych



Przekrój poziomy.  Połączenie ściany wewnętrznej z 

mineralnym klinem izolacyjnym IDS lub płytą izolacyjną 

IDS Mineral, ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

*) Großformat nur auf Anfrage und ausschließlich objektbezogen

Wärmedurchgangswiderstände (R-Wert) [m²K/W]

Rysunki detali

Każde pomieszczenie jest inne. Poniżej prezentujemy przykłady wykonania detali w ramach systemów ociepleń wewnętrznych 
Capatect IDS

Przekrój pionowy. Wykonanie w rejonie fundamentu,
ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

Przekrój poziomy. 
Połączenie z oknem 

Przekrój poziomy.

Połączenie ściany wewnętrznej z kątownikiem termoizolacyjnym 

IDS, ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

Ściana zewnętrznaŚciana zewnętrzna

Powierzchnia zewnętrzna

17

Wnętrze
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Rysunki detali

Przekrój pionowy.

Połączenie z parapetem okiennym i nadprożem

Przekrój pionowo-poziomy. Połączenie ze stropem drewnianym z 

widocznymi belkami, ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

Przekrój poziomy. Połączenie ściany wewnętrznej wykonanej 

w technologii suchej, ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną
Przekrój poziomy. Połączenie z dobudowaną ścianą wewnętrzną 

wykonaną w technologii suchej, ściana zewnętrzna z izolacją 

wewnętrzną

Ściana zewnętrznaŚciana zewnętrzna

Powierzchnia 
zewnętrzna
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Przekrój pionowy. Połączenie ze stropem betonowym z 

wykorzystaniem kątownika IDS Thermowinkel, ściana zewnętrzna z 

izolacją wewnętrzną

Przekrój pionowy. Połączenie ze stropem betonowym 

z użyciem klina  IDS Mineraldämmkeil, ściana 

zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

Przekrój pionowy. Połączenie z dachem skośnego, ściana 

zewnętrzna z izolacją wewnętrzną

Przekrój pionowy. Połączenie ze stropem drewnianym z 

niewidocznymi belkami, ściana zewnętrzna z izolacją wewnętrzną
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Platzhalter 

muss noch 

freigestellt 

werden

Analiza stanu obiektu:
Przed wykonaniem systemu izolacji wewnętrznej Capatect IDS należy koniecznie starannie zbadać stan obiektu. Najważniejszy jest przy 

tym stan ocieplenia budynku: wartość oporu cieplnego R ściany, zastosowane materiały budowlane, mostki termiczne i opór dyfuzyjny.

Prawidłowa analiza stanu obiektu wymaga od projektanta znajomości określonych faktów. W starych obiektach z reguły nie występują 

problemy związane z zagrzybieniem, gdyż liczne szpary i nieszczelne fugi zapewniały stałą wymianę powietrza. Cena braku 

zagrzybionych ścian w takich obiektach jest jednak w całym tego słowa znaczeniu wysoka, gdyż konieczne są duże nakłady na ogrze-

wanie. W wyniku uszczelnienia powłoki zewnętrznej obiektu (na przykład w wyniku wymiany starych okien) wzrasta ryzyko zagrzybienia, 

gdyż wilgoć znajdująca się w powietrzu pomieszczenia będzie się osadzać na nieizolowanych ościeżach okien lub w narożnikach zimnej 

powierzchni ściany zewnętrznej. Dlatego w ramach kompleksowej koncepcji energetycznej przygotowywanej w związku z montażem 

energooszczędnych okien należy zawsze przewidzieć ocieplenie ścian zewnętrznych.

Ważny jest także stan techniczny ścian pod względem wilgoci, ponieważ systemy izolacji wewnętrznej powinny być stosowane wyłącznie 

na ścianach zewnętrznych zabezpieczonych przed wilgocią przedostającą się pionowo lub poziomo. Należy do tego prawidłowo 

funkcjonująca bariera pozioma lub pionowe uszczelnienie murów, a także elewacja odporna na zacinający deszcz.

Inaczej mówiąc, ściana zewnętrzna musi być sucha. Norma DIN 4108-3 zawiera wskazówki dla projektanta dotyczące przeprowadzenia 

kwalifikowanej oceny odporności elewacji na zacinający deszcz. Odpowiednie wskazówki znajdują się także w Informatorze WTA 6-4 

dotyczącym Izolacji wewnętrznej (WTA-Merkblatt 6-4 „Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden“). Stwierdzone wady należy 

fachowo usunąć podejmując odpowiednie działania.

Płyty izolacyjne

IDS Aktiv

Mineralne płyty izolacyjne 

IDS Mineral

Płyty do ościeży IDS Aktiv 

Alternatywa: IDS Mineral

Materiały niezbędne do montażu:

Cienka płyta izolacyjna o bardzo dobrych para-

metrach izolacyjnych

• wymiary: 48 x 42 cm

• zużycie: 5 płyt/m²

• obróbka przy pomocy standardowej piły

• brak konieczności stosowania połączeń i folii

paroizolacyjnej

• klasa reakcji na ogień B2 wg. DIN 4102

Mineralne płyty izolacyjne o bardzo dobrych 

parametrach izolacyjnych

• wymiary: 58 x 38 cm

• zużycie: 4,5 płyt/m²

• ekologiczny znak jakości

• klasa reakcji na ogień A1 wg. DIN 4102

Do izolacji „krótkich“ ścian przy oknach.

IDS Aktiv

• wymiary: 100 x 25 x (1, 2) cm

• zużycie: 1 sztuka/m

• jednostka opakowania: 10 płyt/paczka = 2,5 m²

IDS Mineral

• wymiary: 50 x 15 x (2,3) cm

• zużycie: 2 sztuki/m

• jednostka opakowania: 28/26 płyt/karton

Badanie. Planowanie. Izolacja.



21

Wskazówki dotyczące aplikacji: wykończenie powierzchni

• Lekki tynk mineralny Capatect Mineral-Leichtputz R/K – klasyczna struktura baranka lub kornika. 

Nanieść na całą powierzchnię tynk strukturalny, rozprowadzić do grubości ziarna a następnie w 

zależności od zastosowanego rodzaju tynku modelować fakturę przy pomocy pacy tynkarskiej z 
tworzywa sztucznego lub poliuretanową. Należy dopilnować, aby ziarna zostały równomiernie 

rozprowadzone.

• Tynk do modelowania i szpachlowania Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 – struktura 

filcowa lub indywidualna struktura powierzchni. Możliwość dowolnego modelowania powierzchni 

lub filcowania. W przypadku fantazyjnych struktur należy unikać ostrych i wyraźnych różnić 

grubości materiału, aby nie dopuścić do spękać na granicach grubości.

• Tynk Matador Feinputz –  gotowy do użytku tynk na bazie krzemianów przeznaczony do 

gładkich powierzchni – nadaje się do wygładzania powierzchni ścian i stropów w 

pomieszczeniach, w których okresowo występuje podwyższona wilgotność, oraz jako tynk 
filcowany na aktywnych kapilarnie systemach izolacji wewnętrznej Capatect IDS.

• Farba Sylitol-Lithosil i Sylitol Bio-Innenfarbe: farby na bazie spoiwa krzemianowego. Ekologiczna 

farba do wnętrz Bio-Innenfarbe jest doskonałym rozwiązaniem dla alergików.

Laibungsplatten IDS Aktiv
Alternative: IDS Mineral

Kątownik IDS Thermowinkel 
Innowacyjna koncepcja zapobiegania mostkom 

cieplnym na ścianach związanych i stropach 

międzypiętrowych 

• wymiary: długość ramienia 12 x 6 cm, L = 1,5 m

• zużycie: 1 m/m

• zazębianie się siatki w celu zapewnienia

bezpiecznego połączenia

• szczelny montaż na starym tynku

Taśma izolacyjna z konopi

IDS Hanf-Filz Dämmstreifen 
• Produkt naturalny  - 100 % włókien konopnych

• Taśma rozdzielająca do  podłóg drewnianych

• Dodatkowo ręcznie fazowana jako wełna

konopna do wypełniania spoin łączących, np.

przy belkach drewnianych

• Oddzielenie akustyczne ścian wykonanych w

technologii suchej

Siatka zbrojąca 

IDS Armierungsgewebe 
Łączy wszystkie niezbędne elementy

• wymiary: rolka 50 m x 1 m

• zużycie: 1,1 m2/m

• wielkość oczek: 4 x 4 mm

• ciężar powierzchniowy: 118 g/m²

Rozwiązanie alternatywne: 
Mineralny klin izolacyjny 

IDS Mineraldämmkeil
• wymiary: 50 x 38 x 6/2 cm

• zużycie: 2,7 sztuk/m

• Jednostka opakowania: 20 sztuk w kartonie

Kostki IDS Elektroquader
Optymalne pod względem mostków cieplnych 

rozwiązanie detalu dedykowanego 

gniazdkom elektrycznym

• Prosty montaż polegający na przyklejeniu

całą powierzchnią w ramach wykonywania

prac izolacyjnych

• Do gniazdek pojedynczych i podwójnych

• Nośnik oświetlenia

• Jednostka opakowania: sztuki

Zaprawa IDS Meistermörtel 
Do klejenia i szpachlowania, o 
właściwościach wspomagających dyfuzję 
pary wodnej

• masa: 25 kg/worek

• zużycie: 6,0 do 7,0 kg/m2

(grubość warstwy zbrojącej 5 mm)
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• Przygotowanie podłoża – deskowanie
podłogi zdjęte: usunąć listwy 
przypodłogowe, usunąć deskowanie,

• Przygotowanie podłoża – podłoga
drewniana pozostaje: rozwinąć i
ustabilizować taśmę rozdzielającą

• klej: odmierzyć wodę (zaprawa IDS
Meistermörtel 25 kg/pojemnik = 5 do 6
litrów), wymieszać klej

• odczekać pięć minut I ponownie
wymieszać

• dociąć płyty izolacyjne
• odmierzyć i zaznaczyć dopasowany

element
• odpiłować dopasowany element
• uwaga: element należy oczyścić z pyłu

Przygotowanie aplikacji

2 cm 

222

Po teorii czas na praktykę. Aplikacja naszych systemów jest prosta i szybka. Niniejsza instrukcja montażu 
dotyczy zarówno płyt izolacyjnych IDS Aktiv jak i płyt mineralnych IDS Mineral, ich aplikacja odbywa się w 
ten sam sposób.

Systemy ociepleń wewnętrznych 
Capatect IDS
Proste. Efektywne. Z pomysłem

Zaprojektowane z głową. 
Dokładnie przygotowane.

Instrukcja montażu

• Podłoże musi być suche i czyste (patrz
analiza budynku)

• Tapety, powłoki malarskie, istniejące
tynki gipsowe należy w całości usunąć

• Sprawdzić równość podłoża,
zniwelować nierówności. Można do
tego wykorzystać zaprawę IDS
Meistermörtel ale także dostępne w
handlu tynki cementowo-wapienne

Badanie podłoża – ściany

• Wymierzyć odstęp od ściany zewnętrznej
(grubość IDS + 12 cm kątownik
termoizolacyjny + 1 cm zaprawy klejącej)

• Narysować pionowe oznaczenia
• Naciąć tynk
• Usunąć tynk
• Alternatywne rozwiązanie: kątownik

termoizolacyjny nakleić bezpośrednio na
tynk. Odstęp 10 mm należy następnie
zatynkować

• przy pomocy kielni zębatej 10 nanieść
zaprawę metodą grzebieniową na
tylną stronę płyty oraz na ścianę. Klej
na ścianie i na płytach układać w
przeciwnych kierunkach.

• UWAGA: w przypadku płyty IDS-Aktiv
zaprawę należy zawsze nanosić na
stronę z aktywną kapilarnie warstwę
funkcjonalną

• płyty izolacyjne pokryte klejem należy
umieścić na ścianie i lekko dociskając
przesunąć w bok o ok. 2 cm („zatopić”)

• dociąć i dopasować płytę izolacyjną,
zachowując szczelinę ok. 5 mm między
płytą a belką drewnianą

• w przypadku nośnych podłoży systemy
izolacji wewnętrznej  nie muszą być
mocowane kołkami

Przygotowanie kątownika 

termoizolacyjnego

Naniesienie kleju
Naklejenie płyt izolacyjnych / przygo-
towanie na belkach drewnianych

Przygotowanie podłoża – 

podłoga

1

5

32
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• Pasy siatki umieścić na powierzchni
izolacji wewnętrznej i oklejanej
ścianie wewnętrznej

Nakleić kątownik 
termoizolacyjny IDS

• umieścić kostkę elektryczną IDS i
dociąć odpowiednio do grubości
izolacji

• nanieść klej
• przeprowadzić przewód elektryczny
• przykleić na całej powierzchni

999

Elektromontaż 

• Ściana jest przygotowana (zdjęcie 2) i
właściwa izolacja wewnętrzna
naklejona na całej powierzchni aż do
narożników

• Kątowniki termoizolacyjne nakleić
metodą buttering-floating. W tym celu
zaprawę klejową należy umieścić na
murze oraz na spodniej stronie
izolacji kątownika

• wymierzyć ościeże
• dociąć płytę do ościeży
• nanieść klej
• zatopić na całej powierzchni
• listwa przyokienna: nakleić na ramę

okna

• różnice wysokości między płytami
izolacyjnymi oszlifować

• oszlifować wystające płyty
izolacyjne do ościeży

• usunąć pył z powierzchni płyt
izolacyjnych

• zabezpieczenie narożnika: nanieść
zaprawę w strefie narożnika,
zamontować narożnik z siatką

• Przyłożyć posmarowany zaprawą
mineralny klin izolacyjny IDS

• Lekko dociskając przesunąć go na
bok o ok. 2 cm

• Tynk strukturalny rozprowadzić na całej 
powierzchni

• Rozprowadzić do grubości ziarna
• W zależności od zastosowanego rodzaju 

tynku modelować fakturę przy pomocy 
pacy tynkarskiej z tworzywa sztucznego 
lub poliuretanową.

• Należy dopilnować, aby ziarna zostały 
równomiernie rozprowadzone 

• Obrazki i inne przedmioty o wadze do 3 kg 
mogą być mocowane przy pomocy kołków 
spiralnych wbijanych bezpośrednio w 
warstwę izolacyjną. Większe obciążenia 
należy kotwić w podłożu 

• zaprawę nanieść na
powierzchnię płyty izolacyjnej i
przeczesać przy pomocy kielni
zębatej 10, a następnie nałożyć
siatkę

• Siatka powinna zachodzić na
siebie na odcinku 10 cm
(zużycie 1,1 m2/m2)

• Kołkowanie: tylko w szczególnych
przypadkach

• Łączniki zamontować przez siatkę,
a talerzyki zaszpachlować

111333 555111444
Szczelinę między płytą izolacyjną a belką 
drewnianą należy przed zbrojeniem 
wypełnić taśmą z konopi. W tym celu 
rozdrabniamy ręcznie taśmę izolacyjną z 
konopi i uzyskaną wełnę wciskamy do 
szczeliny, na przykład przy pomocy 
patyka. 
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Montaż izolacji w ościeżach Montaż kątownika IDS Thermowinkel

Rozwiązanie alternatywne:
mineralny klin izolacyjny IDS Szlifowanie płyt izolacyjnych

Warstwa zbrojąca / kołkowanie Wierzchnia warstwa tynkuPołączenie z belką drewnianą

GOTOWE

87

10 11 12
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Doradcy Techniczno-Handlowi:

Doradcy ds. Farb:

WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

REGION ZACHÓD

1 LUBUSKIE 728 882 926 zielonagora@caparol.pl

2 WIELKOPOLSKIE (KONIN) 604 278 546 konin@caparol.pl

3 DOLNOŚLĄSKIE (WROCŁAW) 602 249 564 wroclaw@caparol.pl

4 OPOLSKIE/DOLNOŚLĄSKIE 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

5 ŚLĄSKIE PÓŁNOCNE 602 250 974 slask@caparol.pl

6 ŚLĄSKIE POŁUDNIOWE 602 250 924 katowice@caparol.pl

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD

7 MAŁOPOLSKIE 606 928 593 krakow@caparol.pl

8 PODKARPACKIE 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

9 LUBELSKIE 602 121 403 lublin@caparol.pl

10 ŚWIĘTOKRZYSKIE 606 423 912 kielce@caparol.pl

11 ŁÓDZKIE 606 928 569 lodz@caparol.pl

REGION CENTRUM

12 MAZOWIECKIE 604 278 460 warszawa@caparol.pl

604 194 378 warszawa01@caparol.pl

606 721 216 warszawa02@caparol.pl

606 721 218 mazowsze@caparol.pl

13 PODLASKIE 604 521 752 bialystok@caparol.pl

14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 602 781 788 olsztyn@caparol.pl

TELEFON

REGION ZACHÓD 606 446 717

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD 606 462 942

REGION CENTRUM 604 954 139

REGION PÓŁNOC 606 454 077
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Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
INFOLINIA: 22/544 20 64
tel. 22/544 20 40, fax: 22/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl 
www.caparol.pl

Partner handlowy
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WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

REGION PÓŁNOC

15 POMORSKIE 668 927 221 gdansk01@caparol.pl

16 KUJAWSKO-POMORSKIE 602 609 711 bydgoszcz@caparol.pl

17 WIELKOPOLSKIE (POZNAŃ) 602 220 869 poznan@caparol.pl

18 ZACHODNIO-POMORSKIE 606 928 570 szczecin@caparol.pl




