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Capatect system garażowy

SYSTEM OCIEPLEŃ WG WYMAGAŃ KRAJOWYCH  
W UKŁADZIE Z WEŁNĄ MINERALNĄ 

Capatect System Garażowy jest przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) i ścian (od wewnątrz) 

w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice), zamkniętych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują 

się pomieszczenia ogrzewane. Zestaw wyrobów CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY odmian I, II i III może być stosowa-

ny w budynkach nowowznoszonych oraz eksploatowanych, na podłożach z elementów murowych (cegły, bloczki, ka-

mień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez.

ODMIANA I

1
Zaprawy klejące: 

Capatect Dämmkleber 185 lub
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa,

2 Płyty lamelowe gruntowane fabrycznie:
MW-EN 13162 – TR60; TR20; TR15; TR7,5

3 Tynk Akustyczny Capatect MG K15

1

2

3

ODMIANA II ODMIANA III

1
Zaprawy klejące:

Capatect Dämmkleber 185 lub  
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa  

lub ArmaReno 700

2 Płyty lamelowe MW-EN 13162 – TR80
Płyty zwykłe MW-EN 13162 – TR10

3 Capatect 190 Masa  
klejowo-szpachlowa

Capatect 
ArmaReno 700

4 Siatka Capatect 650/110

5
Tynki:

Capatect Mineral Leichtputz 139 R/ K,
Sylitol-Fassadenputz R/ K,  

Capatect SISI Fassadenputz R/ K, 
Capatect AmphiSilan Fassadenputz R/K

Capatect 
ArmaReno 700

1

2

4

3

5
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Kompletność: Capatect System Garażowy to kompletny 

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń zapewniający 

sprawdzoną na etapie badań kompatybilność wszystkich 

składowych elementów systemu. Można w nim stosować 

zarówno płyty z wełny mineralnej jak i lamele w tym lame-

le gruntowane fabrycznie.

Uniwersalność i wszechstronność: w układzie ocieple-

niowym można stosować zaprawę klejącą (2w1) Capatect 

190 Masa klejowo-szpachlowa do mocowania płyt MW 

i wykonywania warstwy zbrojonej w dowolnej konfigura-

cji z tynkami w zależności od potrzeb inwestycji i upodo-

bań Inwestora. Wielozadaniowa (3w1) zaprawa Capatect 

ArmaReno 700 umożliwia wykonanie pełnego systemu 

(klejenie, warstwa zbrojona, tynk nawierzchniowy) przy 

użyciu jednego produktu.

Niepalność: zwiększa ochronę przeciwpożarową bu-

dynków – klasa reakcji na ogień A1 z tynkami mineralny-

mi oraz A2-s1, d0 z tynkami polimerowymi. 

Szeroka oferta dekoracyjno-ochronnych tynków na-

wierzchniowych: 

w skład systemu wchodzą zarówno tynki mineralne jak 

i polimerowe. Dzięki temu w zależności od upodobań in-

westora oraz potrzeb inwestycji i warunków eksploatacji 

można dobrać tynk o optymalnych dla danego przypad-

ku/inwestycji/obiektu parametrach użytkowych. 

Znakomita paroprzepusczalność – nie ogranicza dy-

fuzji pary wodnej przez przegrodę co umożliwia swobod-

ne odprowadzenie z muru nadmiaru wilgoci (np. techno-

logicznej); współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd już od 

0,20 m dla układu z tynkami mineralnymi. 

Daje możliwość wykonywania ociepleń o nieregular-

nych kształtach – dzięki włączeniu do systemu wełny 

mineralnej lamelowej. 

Dokumenty odniesienia: Krajowa Ocena Techniczna: 

ITB-KOT-2018/0649 wydanie 1

Właściwości systemu:
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Składniki systemu: 

Capatect  
Dämmkleber 185

Capatect Klebe 
190 masa 
klejowo-szpachlowa  
(biała, szara)

Capatect  
ArmaReno 700

Zaprawa mineralna do mocowania  

płyt termoizolacyjnych.

Zaprawa mineralna do mocowania 

materiałów termoizolacyjnych i wy-

konywania warstw zbrojonych siat-

ką z włókna szklanego.

Zaprawa mineralna do mocowania 

materiałów termoizolacyjnych, 

wykonywania warstw zbrojonych 

siatką z włókna szklanego 

oraz tynk wierzchni w systemie 

Capatect.

Zużycie: min. 4,5 kg /m2 Zużycie:

Klejenie płyt ocieplających:  

ok. 4,0 – 4,5 kg/m².

Warstwa zbrojona:  

(zalecana grubość 3 – 4 mm)

ok. 1,5 kg/m2/mm

Zużycie: 

Klejenie: 4,5 kg/m2 

Warstwa zbrojona:  

(zalecana grubość 3 – 5 mm)

OK. 1,4 kg/m2/mm 

Warstwa wierzchnia tynku 

do filcowania:

Ok. 4,0-4,5 kg/m2  

na 3 mm grubość warstwy

Opakowanie: 25 kg Opakowanie: 25 kg Opakowanie: 25 kg



Instrukcja wykonania akustycznego systemu ociepleń CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY 

5

Składniki systemu: 

Wełna mineralna Tynk Akustyczny 
Capatect MG K15 

Strop:

Fabrycznie gruntowane płyty z wełny mineralnej co najmniej  

o właściwościach wynikających z kodów:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

MW-EN 13162-T5-CS(Y)30-TR60-WS-MU1

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-MU1

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

klasy A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

Ściany:

płyty lamelowe:

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1 lub  

płyty zwykłe:

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 lub

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

klasy A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010  

Tynk mineralny-lekki, 

modyfikowany, nowej generacji, 

na zaprawie wapienno-

cementowej, o fakturze baranka.

Uziarnienie: 1,5 mm

Zużycie: 2,5 kg /m2                                                                                                                             

Opakowanie: 25 kg
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Capatect 650/110 Putzgrund 610 
środek gruntujący  

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz R i K

Ciężar powierzchniowy: 

160 g/m2 (-3/+ 5%)

Rolka: 

długość 50 mb; 

szerokość 1,1 m = 55 m2

Wypełniający, dobrze kryjący śro-

dek gruntujący przeznaczony do 

wstępnego, zwiększającego przy-

czepność przygotowania podłoża.

Przeznaczony pod wszystkie ro-

dzaje tynków wierzchnich w syste-

mie ociepleń Capatect. 

Tynk silikonowy nowej generacji, 

cienkowarstwowy, dekoracyjny, 

o fakturze baranka lub kornika. 

Opakowanie: 25 kg Uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm.

Zużycie: 0,25 kg/m2 Zużycie: 2,5 – 4,4  kg /m2  

zależnie od faktury i uziarnienia 

tynku

Opakowanie: 25 kg

Składniki systemu: 
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Składniki systemu: 

Capatect SISI  
Fassadenputz R i K

Sylitol Fassadenputz R i K Capatect  
Mineral Leichtputz R i K

hybrydowy tynk silikatowo-siliko-

nowy, cienkowarstwowy, dekora-

cyjny, o fakturze baranka lub kor-

nika

tynk silikatowy, cienkowarstwowy, 

dekoracyjny, o fakturze baranka 

lub kornika. 

Tynk mineralny-lekki, modyfikowa-

ny, nowej generacji, na zaprawie 

wapienno-cementowej, o fakturze 

kornika lub baranka.

Uziarnienie: 1,0; 2,0; 3,0 mm. Uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm. Uziarnienie: 1,5; 2,0 mm.

Opakowanie: 25 kg Opakowanie: 25 kg Opakowanie: 25 kg

Zużycie: 1,8 – 4,0 kg /m2

zależnie od faktury i uziarnienia

tynku

Zużycie: 2,5 – 3,7 kg /m2

zależnie od faktury i uziarnienia

tynku

Zużycie: 2,5 – 4,4  kg /m2  

zależnie od faktury i uziarnienia 

tynku
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 
Przed przystąpieniem do wykonania systemu Capatect 

System Garażowy należy zapoznać się z jego projektem 

technicznym, zgromadzić materiały, przygotować odpo-

wiednie narzędzia i sprzęt, zapoznać się z kartami infor-

macyjno-technicznymi produktów oraz instrukcjami ob-

sługi urządzeń do natrysku. 

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI  
PODŁOŻA I W RAZIE POTRZEBY  
JEGO PRZYGOTOWANIE.
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie spraw-

dzić podłoże. W wypadku nowych stropów jest to głów-

nie ocena powierzchni do której bezpośrednio przykleja-

na będzie wełna mineralna. Podłoże powinno być czyste, 

suche, zwarte i nośne o wytrzymałości co najmniej 0,08 

MPa. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniej-

szające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) 

oraz nadmiar zaprawy. 

Etapy wykonania systemu 
CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY
1.  Prace przygotowawcze: 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.  Strop: naniesienie (natrysk) tynku na zagruntowaną wełnę. – odmiana I

5.  Ściany: wykonanie warstwy zbrojonej z tynkiem – odmiany II i III
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W wypadku zawilgocenia stropu należy w pierwszej ko-

lejności 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 odpowied-

nią zaprawą. 

Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy do-

kładnie oczyścić aż do nośnych warstw, w razie potrze-

by zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 stano-

wiącym ochronę przeciwodparzeniową.

UWAGI:

Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet 

bardzo niewielkie nierówności uniemożliwiają uzy-

skanie jednakowej przyczepności. Niewłaściwa 

ocena stanu podłoża oraz brak właściwego przy-

gotowania jego powierzchni mogą być przyczyna 

odpadnięcia ocieplenia od podłoża. 

OCIEPLENIE STROPU

ODMIANA I 

Przygotowanie zaprawy klejącej Capatect 185 i 190:

Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na 

worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na za-

prawę, a następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. 

Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycz-

nym 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 roz-

cieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wo-

dy. W zależności od warunków atmosferycznych czas 

gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. 

Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wo-

dą. Minimalna temperatura obróbki: otoczenia, podło-

ża oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie 

może być niższa niż +5ºC. 

Klejenie płyty lamelowej gruntowanej fabrycznie

Powierzchnia przeznaczona do klejenia płyt musi być 

równa, czysta, sucha, wolna od środków zmniejszają-

cych przyczepność (np. środków stosowanych do pow-

lekania szalunków) i o temperaturze od +5ºC do +30ºC. 

Klejenie wełny należy wykonać pełno-płaszczyznowo na-

kładając klej zębatą stroną pacy tynkarskiej. Płyty z wełny 

należy przyklejać „na mijankę” z ustalonym i stałym prze-

sunięciem fug poprzecznych ruchem lekko posuwistym. 

Zużycie kleju: min. 4,5 kg /m2

Pokrywanie zaprawą klejową tylnej powierzchni płyty

Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą 

Mijankowe przyklejanie płyt 
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NAKŁADANIE TYNKU:

Tynk nakłada się metodą natryskową bezpośrednio na 

płyty z wełny mineralnej. Płyta jest fabrycznie pokryta 

warstwą gruntującą i  nie wymaga przed nakładaniem 

tynku wykonania żadnych czynności przygotowawczych.

Przygotowanie tynku: Tynk Akustyczny Capatect MG 

K15 jest gotowy do użycia w odpowiedniej natryskują-

cej maszynie tynkarskiej i nie wymaga żadnych czynno-

ści 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 lub innym tego typu przeznaczonym do natrysku 

tynków. O wyborze odpowiedniego dla siebie urządze-

nia decyduje wykonawca.

 

Agregat można umieścić na przyczepce poruszającej się  

po całym parkingu.

Węże podawcze średnicy 1 cala i długości do 10 m po-

winny być zakończone głowicą natryskującą do szpachli 

tynkarskich (głowice do tyków posiadają zbyt duży kąt 

natryskiwania i utrudniają uzyskanie poprawnej optycz-

nie powierzchni). Zużycie przy osiągnięciu optymalnego 

krycia podłoża wynosi ok. 2,5 kg/m2.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tyn-

kowane przez tego samego pracownika, co ma na ce-

lu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indy-

widualnych różnic związanych z wykonywaniem prac 

przez różne osoby.

Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych 

możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obra-

bianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powo-

du używać tylko materiałów o tym samym numerze se-

rii. 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 +5ºC. Nie stosować ma-

teriału poniżej punktu rosy. Unikać przeciągów. Powyższe 

warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od 

momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szcze-

gólną ostrożność, w przypadku nocnych przymroz-

ków! (dotyczy nieogrzewanych pomieszczeń).

OCIEPLENIE ŚCIAN

ODMIANY II I III

Wykonanie ocieplenia polega na umocowaniu do istnie-

jących ścian, od wewnątrz, warstwowego układu, skła-

dającego się z płyt z wełny mineralnej jako materiału ter-

moizolacyjnego, i warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy 

klejącej i siatki zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej. 

Płyty z wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włó-

kien (płyty lamelowe) mogą być mocowane do ścian za 

pomocą zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia 100%) 

lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych (w zależ-

ności od stanu podłoża). Płyty z wełny mineralnej o nie-

uporządkowanym układzie włókien (płyty zwykłe) powinny 

być mocowane do ścian za pomocą łączników mecha-

nicznych i zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia 100%).

MOCOWANIE PŁYT

Wełna mineralna –płyta zwykła

W celu poprawienia przyczepności płyt do podłoża, przed 

przystąpieniem do właściwej aplikacji materiału na miej-

sca kontaktu z klejem wciera się cienką warstwę zapra-

wy klejącej jako łącznik.

Należy zwrócić uwagę na to, by nakładanie masy kleją-

cej następowało na tylnej stronie płyty. Strona frontowa 

płyt jest odpowiednio oznakowana.

Wełna mineralna – lamela

Masa klejąca nakładana jest na tylną stronę płyty lamelo-

wej przy pomocy pacy zębatej (10 x 10 mm), po uprzednim 
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wtarciu cienkiej warstwy kleju, (analogicznie jak w przy-

padku zwykłej płyty z wełny).

Zaprawa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności pod-

łoża do wielkości ± 1 cm. Płyty termoizolacyjne układać 

na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciska-

jąc do powierzchni z dołu do góry – dobrze docisnąć. Nie 

nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać ob-

suwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

WZMOCNIENIE NAROŻY

Obligatoryjne jest wzmocnienie wszystkich naroży otwo-

rów okiennych i drzwiowych. Przed wykonaniem warstwy 

zbrojonej na całej powierzchni w narożach otworów (okna, 

drzwi) w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienie 

diagonalne Capatect Diagonalarmierung 651/00.

MOCOWANIE MECHANICZNE

Do mocowania mechanicznego za pomocą łączników 

można przystąpić po upływie 24 godz. od przyklejenia 

płyt. Zalecane jest stosowanie łączników tworzywowych 

z trzpieniem metalowym. Szczegółowe informacje o ilo-

ści łączników, ich długości i głębokości zakotwienia po-

winny być określone w projekcie technicznym ocieplenia. 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być 

zainstalowane przed wykonaniem właściwej warstwy 

zbrojonej. W przypadku mocowania płyt termoizolacyj-

nych przy pomocy kleju i łączników mechanicznych war-

stwę zbrojoną wykonuje się po zamocowaniu łączników 

mechanicznych (najwcześniej po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt termoizolacyjnych). W przypadku moco-

wania tylko przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę 

zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od 

montażu płyt termoizolacyjnych. Należy przestrzegać za-

leceń podanych w kartach technicznych wyrobów.

Na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę szpachlo-

wą, rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nie-

rdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 6-10 mm), two-

rząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 

większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę 

zbrojącą i zatapia ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być nie-

widoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału kle-

jącego. Siatka musi być umieszczona w 1/3 grubości war-

stwy licząc od zewnątrz. Siatkę zbrojącą należy układać 

na zakład o szerokości minimum 10 cm, względnie wy-

prowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwio-

wych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania 

na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia 

ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastoso-

waniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć 

wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W szczególnych przypad-

kach (np. konieczność uzyskania zwiększonej odporności 

na uszkodzenia mechaniczne) możliwe jest stosowanie 

podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub innego rozwiąza-

nia dedykowanego wzmocnieniu powierzchni ocieplenia. 

GRUNTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschniętą war-

stwę zbrojoną należy zagruntować środkiem gruntującym 

Putzgrund 610. W wypadku stosowania tynków barwio-

nych, Putzgrund 610 zabarwić na kolor tynku. 

Warstwa zbrojona musi być dobrze wyschnięta 

i związana. Praktyka potwierdziła regułę wysycha-

nia: 1 dzień przerwy na każdy 1 mm grubości warstwy 

przy sprzyjających warunkach temperaturowo-wil-

gotnościowych otoczenia: (temp. +20°C ; wilgotność 

do ok. 60%). Oznacza to, można przystąpić do grun-

towania warstwy zbrojonej najwcześniej po upływie 

3 dni od jej wykonania. 

WYKONANIE TYNKÓW NAWIERZCHNIOWYCH

Zewnętrzną dekoracyjno-ochronną warstwę systemu sta-

nowią tynki cienkowarstwone polimerowe lub mineralne. 

System daje do wyboru 5 tynków różniących się rodza-

jem spoiwa oraz parametrami technicznymi.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowa-

ne przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyska-



Instrukcja wykonania akustycznego systemu ociepleń CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY 

12

nie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych 

różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne 

osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm robo-

czych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników 

na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzch-

nię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. Ze względu na 

użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne róż-

nice w odcieniach tynków. Na obrabianych na bieżąco 

powierzchniach należy z tego powodu używać tylko ma-

teriałów o tym samym numerze serii. Materiały posiada-

jące różne numery serii wymieszać ze sobą.

Przygotowanie materiału:

Amphisilan Fassadenputz, SISI Fassadenputz,  Sylitol 

Fassadenputz: zawartość opakowania rozmieszać mie-

szadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach. 

W  razie konieczności rozcieńczyć wodą; w przypadku 

nanoszenia ręcznego można dodać maks. 1% wody, 

w przypadku natryskiwania – maks. 2% wody (w przy-

padku tynku Sylitol Fassadenputz: rozcieńczać środkiem 

Syltol-Konzentrat 111, do mieszania nie używać miesza-

deł aluminiowych, ponieważ mogą one powodować prze-

barwienia). Zawartość każdego opakowania rozcieńczać 

z dokładnie tą samą ilością wody, aby uniknąć różnic uzy-

skiwanej końcowej faktury.

Capatect Mineral Leichtputz, Capatect  ArmaReno 700: 

zawartość opakowania dodać do czystej zimnej wody 

i mieszać mieszadłem wolno-obrotowym do uzyskania 

jednolitej masy o właściwej konsystencji roboczej. Pozo-

stawić na kilka minut i ponownie krótko zamieszać. Za-

leżnie od warunków atmosferycznych materiał jest przy-

datny do użycia przez ok. 1 – 1,5 godziny od zarobienia. 

Nie uplastyczniać tężejącego materiału przez dodawanie 

wody i ponowne mieszanie. Zawartość każdego worka 

mieszać z dokładnie tą samą ilością wody, aby uniknąć 

różnic uzyskiwanej końcowej faktury. Zużycie wody po-

dano na opakowaniu. 

Sposób wykonania:

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryski-

wać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej po-

wierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy od-

powiadającej wielkości ziaren. Tynki drapane wygładzić 

koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub ła-

tą poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynkom 

o strukturze kornika lub baranka nadać odpowiednią 

strukturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzę-

dzia do wygładzania tynku wpływa na strukturę uzyska-

nej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykony-

wać przy użyciu tego samego narzędzia. Wybór rozmiaru 

dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od 

wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 – 

0,4 MPa (3 – 4 bar). Podczas natryskiwania należy zwra-

cać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej war-

stwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na 

styku poziomów rusztowań.
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CAPATECT MINERAL LEICHTPUTZ

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub na-

tryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej 

powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy 

odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki zacierane o fak-

turze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską z two-

rzywa sztucznego lub łatą poliuretanową bezpośrednio 

po nałożeniu, a tynkom o fakturze kornika nadać odpo-

wiednią strukturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór 

narzędzia do wygładzania tynku wpływa na strukturę uzy-

skanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wyko-

nywać przy użyciu tego samego narzędzia. 

ARMARENO

Aby uzyskać zafilcowaną wierzchnią warstwę tynku, Ca-

patect ArmaReno 700 nałożyć na istniejące podłoże (war-

stwa zbrojona wykonana zaprawą ArmaReno 700) na gru-

bość ok. 2 – 3 mm i zafilcować w trakcie utwardzania. 

Aby wzmocnić wierzchnią warstwę można dodatkowo 

zatopić w niej siatkę Capatect 650/110. Po utwardzeniu 

tej warstwy z siatką jeszcze raz nanieść Capatect Arma-

Reno 700 na grubość ok. 2 - 3 mm i zafilcować w trak-

cie utwardzania. 

UWAGA: przy filcowaniu powierzchni na skutek 

powierzchniowego gromadzenia się spoiwa (ce-

mentu) nie da się całkowicie wykluczyć drobnych 

rys skurczowych. Nie jest to jednak wada podle-

gająca reklamacji.

Temperatura:

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału 

podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż 

+5°C i wyższa niż +30°C (w przypadku tynku Sylitol Fas-

sadenputz nie niższa niż +8°C i nie wyższa niż +30°C).

Prac nie należy wykonywać przy silnym przewiewie bez 

stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochron-

nych. Nie należy stosować materiału poniżej punktu rosy. 

Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 

godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zacho-

wać szczególną ostrożność, w przypadku spadku tem-

peratury poniżej 0°C!

Czas schnięcia:

Amphisilan Fassadenputz, SISI Fassadenputz:

W temperaturze 20ºC i przy względnej wilgotności po-

wietrza wynoszącej 65% warstwa tynku jest powierzch-

niowo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach warstwa 

jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia.

Tynk zasycha w sposób fizyczny, tzn. poprzez tworze-

nie błony dyspersyjnej i na skutek odparowania wilgo-

ci. W związku z  tym w chłodnych okresach roku oraz 

przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ule-

ga wydłużeniu.

Sylitol Fassadenputz: 

W temperaturze 20ºC i przy względnej wilgotności powie-

trza wynoszącej 65% warstwa tynku jest powierzchnio-

wo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach warstwa jest 

całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia. Tynk 

zasycha przy udziale reakcji chemicznych (przez skrze-

mionkowanie z podłożem) oraz w sposób fizyczny, tzn. 

odparowywanie wody zarobowej z  zapraw. W związ-

ku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej 

wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Capatect Mineral Leichtputz, Capatect ArmaReno 

700: Nowe tynki mineralne nadają się do malowania po 

odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2 ty-

godniach) w temperaturze 20°C i przy względnej wilgot-

ności powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych wa-

runków temperaturowo-wilgotnociowych należy ten czas 

wydłużyć. Stosując dodatkowe gruntowanie środkiem Ca-

paGrund Universal zmniejsza się ryzyko wystąpienia wy-
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kwitów wapiennych, wtedy można po 7 dniach wykonać 

dwie wierzchnie powłoki malarskie farbą Sylitol Finish.

Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnie-

nia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie 

wody zarobowej z zapraw. W związku z tym w chłodnych 

okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza 

czas schnięcia ulega wydłużeniu. 

Czyszczenie narzędzi: wodą, natychmiast po użyciu.

UWAGI OGÓLNE:

Roboty budowlane, związane ze stosowaniem systemu 

Capatect System Garażowy powinny być wykonywa-

ne przez firmy posiadające doświadczenie w wykony-

waniu tego rodzaju systemów i gwarantujące właściwą 

jakość wykonywanych prac. Prace powinny być wyko-

nane zgodnie z projektem technicznym, zapisami ITB-

-KOT-2018/0649 wydanie 1 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 płasz-

czem D 3-6. O doborze odpowiedniego dla siebie urzą-

dzenia decyduje wykonawca.

– węże podawcze o średnicy 1 cala i długości do 10 m

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z in-

strukcją obsługi poszczególnych urządzeń. 

Zadbać o dostępność odpowiedniego zasilania elek-

trycznego i bieżącej wody. 
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Caparol Polska Sp. z o.o, ul. Puławska 393; 02-801 Warszawa

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń Capatect System Garażowy:
Odmiana I: zaprawy klejące  Capatect Dämmkleber 185 lub Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa, wyprawa tynkarska: tynk akustyczny 
Capatect MG K15;
Odmiana II: zaprawy klejące Capatect Dämmkleber 185 lub Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa lub Capatect ArmaReno 700, zaprawa 
do wykonywania warstwy zbrojonej - Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa, siatka Capatect 650/110, preparat gruntujący  Putzgrund 610, 
wyprawy tynkarskie Capatect Mineral Leichtputz 139 R i K,  Sylitol-Fassadenputz R i K, Capatect SISI Fassadenputz R i K,  Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz R i K;
Odmiana III: zaprawy klejące Capatect Dämmkleber 185 lub Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa lub Capatect ArmaReno 700, preparat 
gruntujący Putzgrund 610, siatka Capatect 650/110 oraz tynk Capatect ArmaReno 700.
Krajowa Ocena Techniczna nr:  ITB-KOT-2018/0649  wydanie 1; Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 1/0649/2018; Jednostka 
certyfikująca: Instytut Techniki Budowlanej AC-020, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zasadnicze 
charakterystyki

Odmiana II Odmiana III
Zasadnicze charakterystyki

Odmiana I
Deklarowane właściwości 

użytkoweDeklarowane właściwości użytkowe

Przyczepność warstwy 
wierzchniej do wełny 
mineralnej, MPa, 
warunki laboratoryjne:
– płyty lamelowe 1)

– płyty zwykłe 2)

≥ 0,08
zniszczenie kohezyjne w wełnie

≥ 0,08

zniszczenie kohezyjne w 
wełnie

Przyczepność warstwy 
wierzchniej do wełny 
mineralnej, MPa, warunki 
laboratoryjne:
– płyty lamelowe 1)

– płyty lamelowe 2)

≥ 0,06
zniszczenie kohezyjne w wełnie

Opór dyfuzyjny 
względny warstwy 
wierzchniej, m

– z tynkiem mineralnym , silikatowym 
≤ 0,20
– z tynkiem silikatowo-silikonowym ≤ 
0,22
– z tynkiem silikonowym   ≤ 0,96

≤ 0,30 Opór dyfuzyjny względny 
warstwy wierzchniej, m

≤ 0,2

Odporność na 
uderzenie ciałem 
twardym, po starzeniu, 
kategoria:

–  układy z tynkiem mineralnym, 
silikonowym, silikatowo-silikonowym: III

– układy z tynkiem silikatowym: III1) / II2)

III 1) / II 2)

Właściwości dźwiękochłonne 
układu z płytami z wełny 
mineralnej:

Paroc CGL 20cy 4) 
--------------------------------------
grubość płyt z wełny mineralnej, 

mm

Klasyfikacja ogniowa 
w zakresie reakcji 
na ogień:3)

A1 układy z tynkiem mineralnym

A2–s1,d0 układy z tynkiem silikatowym, 
silikatowo silikonowym i silikonowym
  

A1 a)  praktyczny współczynnik 
pochłaniania dźwięku p dla 
częstotliwości:

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

                 

70
0.25
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00

                

80
0.40
1.00
1.00
1.00
1.00      
0.95

150
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
0.95

b)  wskaźnik pochłaniania 
dźwięku, w 

1

c)  klasa pochłaniania dźwięku A

Klasyfikacja ogniowa 
w zakresie reakcji na ogień 3) A2 – s1, d0

1)  układy z wełną mineralną TR80
2)  układy z wełną mineralną TR10
3)  klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych na podłożu 

niepalnym (co najmniej klasy A2–s3,d0 reakcji na ogień według normy 
PN-EN 13501-1+A1:2010)

1)  układy z wełną mineralną TR60
2)  układy z wełną mineralną o TR7,5; TR15, TR20
3)   klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych na podłożu 

niepalnym (co najmniej
4)  płyta lamelowa o kodzie MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-

TR20-WS-WL(P)-MU1klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według 
normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Capatect-Dämmkleber 185
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa 

(biała / szara)
Capatect ArmaReno 700

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, 
MPa:
w warunkach suchych 
po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia  
po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia

 
≥ 0,50
≥ 0,10
≥ 0,50

≥ 0,30
≥ 0,10
≥ 0,30

≥ 0,40
≥ 0,20
≥ 0,50

Przyczepność zaprawy klejącej do wełny 
mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa:
– płyty lamelowe 1)

– płyty lamelowe 2)

– płyty zwykłe 3)

≥ 0,08
zniszczenie kohezyjne w wełnie 
zniszczenie kohezyjne w wełnie

1)  wełna mineralna TR80; 2)  wełna mineralna TR7,5; TR15; TR20 i TR60;  3)  wełna mineralna TR10

INFORMACJA TOWARZYSZĄCA OZNAKOWANIU ZNAKIEM B –  

ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH  

W POMIESZCZENIACH NIEOGRZEWANYCH: CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY



Instrukcja wykonania akustycznego systemu ociepleń CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY 

16

4
3

5 6

6
7 8 9 10

12

11
13 14

14

15

15

16

17
18

19

2

20

21

1

606 485 360

19

20

21

10
/2

01
8


