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Wstęp      

Niniejsza instrukcja krok po kroku opisu-
je prawidłowe wykonanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia (ETICS) CAPATECT, 
oferowanych przez firmę Caparol.

Obowiązują ponadto zapisy zawarte 
w systemowych Aprobatach Technicznych, 
Instrukcjach Technicznych ITB, aktualnych 
kartach technicznych i informacyjnych wy-
robów oraz informacje na ich opakowa-
niach.

Zestaw wyrobów, składających się 
na system ociepleniowy, opisany jest 
w Aprobatach Technicznych; poglądowo, 
dla szybkiej orientacji, wszystkie systemy 
zestawione są także na str. 4-7.

Aby ustalenia pomiędzy zleceniodawcą, 
a wykonawcą były jednoznacznie określo-
ne, niniejsza instrukcja powinna stanowić 
integralną część umowy jako „Dodatkowe 
warunki techniczne umowy”.

Aby w pełni wykorzystać właściwości 
systemów i zapewnić bezbłędne wykonaw-
stwo powinny zostać spełnione następują-
ce warunki:

 � Rozwiązania detali muszą być jedno-
znacznie określone w projekcie ocieplenia.

 � Stan budynków, szczególnie przy re-
nowacji starych obiektów, musi być do-
stosowany do wymagań zastosowanego 
systemu ociepleniowego; w razie potrzeby 
należy w nim przeprowadzić odpowiednie 
zmiany. Niezbędne prace wstępne należy 
uzgodnić ze zleceniodawcą lub kierowni-
kiem budowy.

 � Niezbędne przygotowanie podłoża (np. 
mycie, uzupełnienie lub skucie tynków, 
warstwy wyrównawcze) uzależnione jest 
od stanu konkretnego budynku i prace te 
należy precyzyjnie opisać.

 � Odchyłki podłoża muszą mieścić się 
w normowych tolerancjach. W przypad-
ku większych nierówności należy uzgod-
nić z kierownikiem budowy odpowiednie 
czynności (np. wykonanie tynku wyrównu-
jącego, zmienna grubość płyt ocieplają-
cych). Grubością warstwy klejącej można 
wyrównać tolerancje do 1,5 cm.

 � Podłoża nie mogą ulegać zawilgaca-
niu, szczególnie na skutek podciągania ka-
pilarnego.

 � Do wykonywania systemu można 
przystąpić, kiedy wszystkie obróbki po-
wierzchni poziomych zostały zainstalowane 
i możliwe jest szczelne dopasowanie przy-
klejanych płyt ocieplających.

 � Wewnętrzne tynki i wylewki muszą być 
wykonane i wyschnięte; jeżeli z powodu 
harmonogramu warunki te nie były prze-
strzegane, to przez ograniczony czas złą-
cza płyt ocieplających i  kołki mogą stać 
się widoczne. Systemy  Capatect umożli-
wiają wysychanie ścian i wilgoć ta nie ma 
zazwyczaj wpływu na funkcjonowanie sy-
stemu w przyszłości.

 � Ściany o konstrukcji warstwowej po-
winny być przed rozpoczęciem prac ocie-
pleniowych fachowo ocenione; w  razie 
konieczności należy przeprowadzić odpo-

wiednie prace kotwiące warstwy osłonowe.
 � Wykonawca na własną odpowiedzial-

ność musi sprawdzić przydatność podło-
ża do klejenia płyt ocieplających. Wszelkie 
spostrzeżenia i wątpliwości należy zgłosić 
pisemnie przy składaniu oferty.

 � Rusztowanie należy ustawiać z odpo-
wiednim odstępem, zakładającym grubość 
płyt ocieplających, aby zapewnić właści-
wą przestrzeń roboczą. Kotwienie należy 
wykonać lekko na ukos w  dół, aby wo-
dy opadowe nie wnikały w  tuleje haków. 
Po zakończeniu prac miejsca po kotwie-
niu rusztowań można zastąpić szczelnymi 
i dopasowanymi kolorystycznie zatyczkami.

 � Podczas wykonywania i schnięcia ocie-
plenia temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna spadać poniżej +5ºC (dla tyn-
ków i  farb krzemianowych (silikatowych) 
+8ºC), aby zapewnić odpowiednie wiąza-
nie i schnięcie.

 � Podane zużycia jednostkowe mate-
riałów są wartościami uśrednionymi do 
typowych warunków wykonawstwa. W wa-
runkach budowlanych zależą od sposobu 
użycia i organizacji pracy. W razie potrzeby, 
szczególnie przed rozpoczęciem dużych in-
westycji, dokładne wartości należy określić 
w praktyce poprzez wykonanie powierzch-
ni próbnych.

Maj 2012

Firma Caparol jest członkiem 
Stowarzyszenia na Rzecz  
Systemów Ociepleń

Zachęcamy do korzystania z opracowań 
dostępnych na stronie Stowarzyszenia:
www.systemyocieplen.pl

Uwagi wstępne
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      Systemy ociepleń CAPAROL 

Przegląd systemów tradycyjnych
SyStemy ociePleŃ cAPARol nA weŁnie mineRAlnej

Capatect 100 Capatect 100 odmiany garażowe

Przekrój

Płyty ocieplajace
Wełna mineralna: Fasrock, Fasrock LL, Fasrock 
XL, Fasrock Max E, Paroc Fas 4, Fas 3, B, (tylko 
w przypadku ocieplenia stropów), Paroc Fal 1

Płyta lamelowa PAROC 
CGL 20cy

Płyta z wełny 
mineralnej lamelowej 
fasadowej o gęstości 

≤ 90 kg/m3 
(np. Rockwool)

Zaprawy klejące do 
płyt ocieplających

Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa
Capatect 190 – masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 – masa 
klejowo-szpachlowa

Warstwa zbrojna
Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa 

Capatect 650/110 – siatka zbrojąca
– –

Środek gruntujący Putzgrund 610 MiWo-Top

Wyprawy końcowe 
(tynki dekoracyjne)

Sylitol Fassadenputz 
R i K – Silikatowe 

(krzemianowe) masy 
tynkarskie o fakturze 
baranka lub kornika. 

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

Capatect Mineral-
Leichtputz R30, 

Capatet 136 ML K30, 
Capatect 139 ML K20 
– mineralne zaprawy 
tynkarskie o fakturze 
baranka lub kornika. 

Uziarnienie:  
2,0; 3,0 mm

Tynk Akustyczny 
Capatect MG K15

Tynk Akustyczny 
Capatect MG K15

Powłoka malarska
Opcjonalnie: Capatect 
130 SI Fassadenfinish, 

Sylitol Finish

ThermoSan, Muresko 
Premium, Capatect 

130 SI Fassadenfinish, 
Sylitol Finish, 
Amphisilan

Aprobata ITB AT-15-3042/2011 AT-15-3042/2011 AT-15-3042/2011

Klasyfikacja ogniowa Niepalny A2-s2,d0 Niepalny A1 Niepalny A2-s1,d0 Niepalny A1
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Przegląd systemów tradycyjnych
SyStemy ociePleŃ cAPARol nA StyRoPiAnie

Capatect SI SILIKAT Capatect MINERAL Capatect KD System 600

Przekrój

Płyty ocieplające
Styropian: EPS-EN 13163 – CS(10)70 lub CS(10)80 – wg PN-EN 13163:2004, co najmniej klasy E reakcji 

na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadające określeniu „samo gasnące”)

Zaprawy klejące do 
płyt ocieplających

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa lub Capatect 190 S 
masa klejowa

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa lub Capatect 190 S 
masa klejowa

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa lub Capatect 190 S 
masa klejowa

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa lub Capatect 190 S 
masa klejowa

Warstwa zbrojna

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa Capatect 650/110 – 
siatka zbrojąca

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-

wa Capatect 650/110 – 
siatka zbrojąca

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-
wa lub Capatect-ZF-

-Spachtel 699 – masa 
szpachlowa bezce-
mentowa Capatect 

650/110 siatka zbrojąca

Capatect 190 – ma-
sa klejowo-szpachlo-
wa lub Capatect-ZF-

-Spachtel 699 – masa 
szpachlowa bezce-
mentowa Capatect 
650/110 lub – siatka 

zbrojąca

Środek gruntujący Putzgrund 610 – Putzgrund 610 Putzgrund 610

Wyprawy końcowe 
(tynki dekoracyjne)

Sylitol Fassadenputz R 
i K – Silikatowe (krze-

mianowe) masy tynkar-
skie o fakturze baranka 

lub kornika.  
Uziarnienie:  

1,5; 2,0; 3,0 mm

Capatect MLP R30, 
Capatect 136 ML K30, 
Capatect 139 ML K20 
i K15 – Mineralne za-

prawy tynkarskie o fak-
turze baranka lub kor-
nika. Uziarnienie: 1,5; 

2,0; 3,0 mm

Capatect Fassa-
denputz R i K – Akry-
lowe masy tynkarskie 
o fakturze baranka lub 
kornika. Uziarnienie:  

1,5; 2,0; 3,0 mm

Amphisilan Fassa-
denputz R i K – Siliko-
nowe masy tynkarskie 
o fakturze baranka lub 
kornika. Uziarnienie:  

1,5; 2,0; 3,0 mm

Powłoka malarska
Opcjonalnie: Capatect 
130 SI Fassadenfinish, 
Sylitol Fassadenfinish

Thermosan, Muresko 
Premium, Capatect 

130 SI Fassadenfinish, 
Sylitol Finish, Amphi-

Silan

– –

Aprobata ITB AT-15-5615/2011 AT-15-3561/2011 AT-15-5616/2011 AT-15-5616/2011

Klasyfikacja ogniowa NRO NRO NRO NRO
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      Systemy ociepleń CAPAROL 

Warianty systemów

Nazwa systemu CarboNIT + wełna z siatką pojedyńczą CarboNIT + wełna z siatką podwójną

Przekrój

Odporność na uderzenie:  
lamela ≥ 32 J; płyta ≥ 30 J 

Niepalny A2-s1; d0 HBW ≥ 5

Odporność na uderzenie: 
lamela ≥ 60 J; płyta ≥ 50 J 

Niepalny A2-s1; d0 HBW ≥ 5

Klej do wełny Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa

Płyta ocieplająca lamela, płyta lamela, płyta

Zbrojenie CarboNit (5 mm) CarboNit (5 mm)

Siatka Caparol 650/110 (165 g/m2) Caparol 650/110 (165 g/m2)

Zbrojenie 
(druga warstwa)

– CarboNit (3 mm)

Siatka 
(druga warstwa)

– Caparol 650/110 (165 g/m2)

Podkład pod tynk Putzgrund 610 Putzgrund 610

Tynk CarboPor uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm CarboPor uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

Farba (opcjonalnie) CarboSol CarboSol

AT AT-15-8318/2010

SyStem ociePleŃ cARBon A nA weŁnie mineRAlnej

Przegląd systemów cARBon o podwyższonej odporności
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Warianty systemów

Nazwa 
systemu

CarbonSpachtel + 
styropian 

CarbonSpachtel + 
styropian z siatką 

podwójną

CarboNIT + styropian 
z siatką pojedyńczą

CarboNIT + styropian 
z siatką podwójną

Przekrój

Odporność na uderzenie 
> 15 J  

HBW ≥ 15; NRO

Odporność na uderzenie 
> 25 J 

HBW ≥ 15; NRO

Odporność na uderzenie 
> 30 J 

HBW ≥ 15; NRO

Odporność na uderzenie 
> 50 J 

HBW ≥ 15; NRO

Klej do 
styropianu

Capatect 190 Masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 Masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 Masa 
klejowo-szpachlowa

Capatect 190 Masa 
klejowo-szpachlowa

Płyta 
ocieplająca

EPS EPS EPS EPS

Zbrojenie CarbonSpachtel (3 mm) CarbonSpachtel (3 mm) CarboNit (5 mm) CarboNit (5 mm)

Siatka
Caparol 650/110  

(165 g/m2)
Caparol 650/110  

(165 g/m2)
Caparol 650/110  

(165 g/m2)
Caparol 650/110  

(165 g/m2)

Zbrojenie 
(druga 

warstwa)
– – – CarboNit 3 mm

Siatka 
(druga 

warstwa)
–

Caparol 650/110  
(165 g/m2)

–
Caparol 650/110  

(165 g/m2)

Podkład 
pod tynk

– – Putzgrund 610 Putzgrund 610

Tynk
CarboPor 

uziarnienie: 
1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

CarboPor 
uziarnienie:

 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

CarboPor 
uziarnienie:

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

CarboPor 
uziarnienie:

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

Farba 
(opcjonalnie)

CarboSol CarboSol CarboSol CarboSol

AT AT-15-8328/2010

SyStem ociePleŃ cARBon B nA StyRoPiAnie

Przegląd systemów cARBon o podwyższonej odporności
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listwy startowe (cokołowe)
listwy startowe capatect z aluminium należy stosować jako krawędź dolną systemu.

Produkty

 �  Capatect-Sockelschiene 6700
Profil cokołowy startowy z kapinosem

 – szerokość 50-200 mm
 – aluminium, tłoczone
 – długość 2000 mm
 – Produkt nr 6700/05-20

 �  Capatect-Sockel-Eckprofil „Plus” 
6690/05-20

  Z  wyciętą w  kształt V ścianką we-
wnętrzną, wyginany do 90° element 
profilu cokołowego do jednoczęścio-
wego wykształcania naroży zewnętrz-
nych. Mocowany co najmniej dwoma 
wkrętami.

 – Długość: 835 mm
 – Karton: 5 sztuk

 �  Capatect-Montage-Set 619/00 (mały)
 Do mocowania profili cokołowych.
 Karton zawiera:
 –  80 szt. wkrętów wbijanych Ø6 mm, 

długość 60 mm
 –  20 szt. łączników do profili cokoło-

wych
 �  Capatect-Montage-Set 619/01 (duży)

 –  Do mocowania profili cokołowych.
 – Karton zawiera:
 –  150 szt. wkrętów wbijanych Ø 6 mm, 

długość 60 mm
 –  40 szt. łączników do profili cokoło-

wych
 –  50 szt. podkładek dystansowych gru-

bości 3 mm
 �  Capatect-Distanzstuecke-Set 634/50

  Podkładki dystansowe do niwelowania 
nierówności ścian i liniowego montażu 
profili cokołowych. Z twardego PCV.

 – Karton zawiera:
 –  190 szt. podkładek grubości 3 mm
 –  190 szt. podkładek grubości 5 mm
 –  20 szt. podkładek grubości 10 mm

 �  Capatect-Montage-Schlagschrau-
ben 612

  Wkręty do mocowania profili cokoło-
wych. Karton 100 szt.

 –  Ø8 mm, długości 60 mm, nr produk-
tu 612/06

 –  Ø8 mm, długości 80 mm, nr produk-
tu 612/08.

Montaż 

 �  Listwy mocować co 30 cm śrubami 
montażowymi.

 �  Nierówności podłoża niwelować pod-
kładkami dystansowymi.

 �  Listwy łączyć łącznikami, w  żadnym 
wypadku nie montować listew na za-
kład.

 �  Aby uzyskać dokładny kąt prosty stoso-
wać gotowe narożniki, dla innych kątów 
wyciąć ręcznie odpowiedni kąt.

 �  Przy wyprawach wierzchnich grubo-
warstwowych jako prowadnicę zako-
twiczenie tynku stosować odpowiednie 
(10 lub 15 mm) nakładki listew. Układać 
mijankowo do styku listew startowych.
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Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
w zależności od preferowanej technologii wykonawstwa, stanu i właściwości podłoża 
oraz wybranego systemu, do dyspozycji stoją różne rozwiązania.

Kleje

 �  Suche, mineralne zaprawy klejowe
 – Capatect 190 S masa klejowa
 –  Capatect 190 masa klejowo-szpach-

lowa szara
 –  Capatect 190 masa klejowo-szpach-

lowa biała
 �  Kleje dyspersyjne na podłoża 

niechłonne
 – Capatect 615 Rollkleber

Przygotowanie zapraw klejących

 � Suche mineralne zaprawy klejące nale-
ży wymieszać z odpowiednią ilością wody 
przy pomocy mieszadła, aż do uzyskania 
jednorodnej, odpowiedniej do obróbki kon-
systencji. W zależności od warunków at-
mosferycznych czas gotowości materiału 
do obróbki wynosi od 2 do 4 godzin. Gęst-
niejącej masy nie wolno ponownie upla-
styczniać przez dolewanie wody i ponowne 
mieszanie.

 � W  przypadku obróbki mechanicznej 
należy uwzględnić wskazówki dotyczące 
wyposażenia maszyn. Można stosować na-
stępujące kombinacje:
–  mieszarka przepływowa, także w  po-

łączeniu z pompą tłoczącą (system ot-
warty),

–  agregat tynkarski (system zamknięty).

 � Gotową do obróbki masę klejowo dys-
persyjną Capatect 615  Rollkleber należy 
gruntownie wymieszać w pojemniku, w ra-
zie konieczności dodać wody w celu wyre-
gulowania konsystencji. 

Płyty styropianowe

 � Zgodnie z normą PN EN 13163:2009 
 – klasa reakcji na ogień: co najmniej E
 –  wymiary max.: 600 x 1200 mm
 –  grubość: 20-400 mm

Nakładanie kleju

 � Nakładanie masy klejowej w przypadku 
podłoży typowych odbywa się tzw. meto-
dą obwodowo (obwiedniowo) – punktową, 
tzn. na obwodzie płyty należy nałożyć wa-
łek masy klejącej o szerokości ok. 5 cm, 
a na środku płyty 2 lub 3 placki wielkości 
dłoni. W zależności od nierówności podło-
ża należy tak regulować ilość masy kleją-
cej i wysokość nakładanej warstwy, aby po 
dociśnięciu płyty uzyskać ≥ 40% kontak-
tu podłoża z masą klejową (dla opisanych 
dalej systemów z ceramicznymi płytkami 
okładzinowymi ≥ 60%).

 � Alternatywnie, na odpowiednich pod-
łożach można masę klejową nakładać na 
całej powierzchni ściany i rozprowadzać ją 
przy pomocy pacy zębatej.

 � W przypadku absolutnie równych po-
wierzchni (np. płyty wiórowe w elementach 
prefabrykowanych domów szkieletowych, 
wykończeń okien połaciowych) można na-
kładać gotową do obróbki masę klejową 
Capatect 615 Rollkleber na podłoża lub 
powlekać nią spodnią stronę płyt przy po-
mocy pacy zębatej lub wałka .

Płyty z wełny mineralnej

– Fasrock
– Fasrock L i LL
– Fasrock XL
– Fasrock MAX
– Frontrock Max E
– Paroc FAS 4
– Paroc FAS 3; B
– Paroc FAL 1

Nakładanie kleju

 � Do przyklejania płyt termoizolacyjnych 
z wełny mineralnej można stosować wy-
łącznie suche, mineralne zaprawy klejące.

 � W celu poprawienia przyczepności płyt 
do podłoża, przed przystąpieniem do właś-
ciwej aplikacji materiału na miejsca kon-
taktu z klejem wciera się cienką warstwę 
masy klejącej jako łącznik. Nakładanie ma-
sy klejącej wykonuje się – podobnie jak 
w przypadku płyt styropianowych – meto-
dą obwodowo-punktową lub na całej po-

wierzchni.
 � Płyty termoizolacyjne niektórych pro-

ducentów zbudowane są z dwóch warstw. 
Należy zwrócić uwagę na to, by nakładanie 
masy klejącej następowało na tylnej stronie 
płyty. Strona frontowa płyt jest odpowied-
nio oznakowana.



10 Warunki techniczne wykonawstwa 

      Systemy ociepleń CAPAROL 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych c.d.

Płyty lamelowe z wełny mineralnej 

 � Masa klejąca nakładana jest na tylną 
stronę płyty lamelowej przy pomocy pacy 
zębatej (10 x 10 mm), po uprzednim wtar-
ciu cienkiej warstwy kleju, analogicznie jak 
w przypadku zwykłej płyty z wełny.

Układanie płyt termoizolacyjnych

Układając pierwszy rząd płyt termoizola-
cyjnych w listwie startowej, należy zwrócić 
uwagę na to, by płyty mocno przylegały do 
przedniej krawędzi listwy. Nie można do-
puścić do tego, by listwa wystawała z po-
wodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy 
masy klejącej.

 � Wszystkie płyty należy wklejać ruchem 
lekko przesuwnym, aby powierzchnia kon-
taktu płyt ze ścianą była jak najlepsza.

 � Płyty należy zawsze układać mijanko-
wo w „cegiełkę”, z przesuniętymi pionowo 
spoinami. W miejscach przycinania pły-
ty należy odpowiednio dopasować. Nie-
dopuszczalne jest krzyżowanie się spoin.

 � Miejsca styków płyt nie mogą być wy-
pełniane masą klejową. Powstające ewen-
tualnie szczeliny należy wypełnić klinami 
z materiału izolacyjnego lub pianką Capa-
tect Füllschaum B1.

 � W miejscach, w których przebiegają 
złącza lub spoiny (budynki prefabrykowa-
ne, budownictwo szkieletowe), nie powinny 
występować styki płyt termoizolacyjnych. 
Zakład (przesunięcie) w tych miejscach mu-
si wynosić co najmniej 10 cm.

 � Należy unikać także połączeń płyt na 
przedłużeniach narożników otworów (np. 
okien), aby zapobiec powstawaniu w tych 
miejscach koncentracji naprężeń.

DOBRZE ŹLE
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Przyklejanie płyt termoizolacyjnych c.d.

 � Jeśli stosujemy płyty styropianowe 
o grubości ponad 10 cm, to ze względów 
ochrony przeciwpożarowej zaleca się wy-
konać termoizolację nadproży z  wełny 
mineralnej o  wysokości 20 cm. Występ 
boczny musi wynosić 30 cm (zalecenie to 
nie uzyskało dotychczas statusu obowią-
zującego w Polsce).

 � Aby uzyskać precyzyjne naroża ze-
wnętrzne należy najpierw przykleić płytę 
termoizolacyjną z odpowiednim występem 
i docisnąć do niej drugą płytę przypadającą 
pod kątem prostym. Wystający pas należy 
precyzyjnie odciąć. Oklejanie narożników 
należy wykonywać naprzemiennie, aby po-
wstało przewiązanie.

 � Wykonując ocieplenie ościeży drzwi 
i okien, należy tak dobrać grubość płyty, 
by z dwóch stron była widoczna taka sama 
szerokość ramy okna „a” i aby krawędzie 
położonych nad sobą otworów, położone 
były w pionie.

 � Podczas przyklejania płyt termoizola-
cyjnych na nadprożach okien, zaleca się 
stosowanie podparć, klamer itp. lub na-
tychmiastowe kołkowanie, aby zapobiec 
obsuwaniu się płyt na jeszcze mokrej ma-
sie klejowej.

 � Należy zwracać uwagę na dokładne, 
równe układanie płyt termoizolacyjnych. 
Należy unikać występów w formie uskoków 
na stykach płyt. Występujące ewentualnie 
nierówności płyt styropianowych należy 
zniwelować pacą do szlifowania Capatect 
Schleifbrett. Kurz powstający w czasie 
szlifowania należy dokładnie usunąć.

 � Położenie kabli itp., ułożonych na ścia-
nie, należy oznakować na płytach, aby nie 
uszkodzić ich podczas kołkowania.

Renowacja istniejących systemów ocie-
pleniowych (podwajanie ociepleń)

Ze względu na różnorodność poddawanych 
renowacji systemów każdorazowo prosi-
my o kontakt z Działem Technicznym Ca-
parol Polska.

Jeśli ze względu na harmonogram prac budowlanych płyty izolacyjne muszą przez 
dłuższy czas pozostawać odkryte, to: 
– płyty z wełny mineralnej należy chronić przed wilgocią; 
– płyty styropianowe pod wpływem działania promieni UV mogą żółknąć; 
Miałka substancja powstająca w wyniku promieniowania musi zostać dokładnie ze-
szlifowana przed nałożeniem warstwy zbrojnej.
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mocowanie mechaniczne
Potrzeba dodatkowego mocowania płyt łącznikami mechanicznymi, ich dobór, rozmieszczenie 
i rodzaj powinny być określone każdorazowo w Projekcie technicznym ocieplenia.

Płyty styropianowe

Mocowanie płyt wyłącznie przez kle-
jenie

 � Montaż wyłącznie przez klejenie jest 
możliwy wtedy, gdy wytrzymałość podło-
ża na odrywanie jest ≥ 0,08 N/mm2. W przy-
padku podłoży w nowych budynkach (np. 
beton, ściany bez powłok malarskich) moż-
na założyć taką wytrzymałość bez przepro-
wadzania dodatkowej kontroli.

Mocowanie przez klejenie i dodatkowe 
kołkowanie konstrukcyjne łącznikami 
z talerzykiem grzybkowym

 � W przypadku innych zwartych podłoży, 
np. starych tynków, powłok malarskich, na-
leży każdorazowo przeprowadzać fachową 
kontrolę i ocenę ich nośności. Jeśli ich wy-
trzymałość jest na tyle wystarczająca, aby 
możliwe było klejenie, należy wykonać tyl-
ko kołkowanie konstrukcyjne.

Mocowanie przez klejenie i  kołkowa-
nie statyczne łącznikami z talerzykiem 
grzybkowym

 � Jeżeli ocena nośności podłoża lub 
właściwości podłoża (np. z  płytek cera-
micznych, spieczonego klinkieru itp.) nie 
zapewniają odpowiedniego lub długo-
trwałego pewnego połączenia klejowego, 
należy wykonać kołkowanie statyczne, do-
puszczonymi do tego łącznikami.

Płyty z wełny mineralnej lamelowej

Mocowanie płyt wyłącznie przez kle-
jenie

 � Montaż wyłącznie przez klejenie jest 
możliwy wtedy, gdy wytrzymałość podłoża 
na odrywanie jest ≥ 0,08 N/mm2 (np. be-
ton, ściany bez powłok malarskich) w bu-
dynkach wysokości do 20 m. Dla takiego 
przypadku musi być wydana Aprobata 
Techniczna.

Mocowanie przez klejenie i  kołkowa-
nie statyczne łącznikami z talerzykiem 
grzybkowym

 � Na wysokości powyżej 20 m, także przy 
nośnym podłożu, wymagane jest kołko-
wanie stref narożnych, 3 szt. łączników/m2. 
Przy podłożach nie zapewniających dłu-
gotrwałego, pewnego połączenia klejowe-
go lamele muszą być kołkowane na całej 
powierzchni.

Płyty z wełny mineralnej

Mocowanie przez klejenie i  kołkowa-
nie statyczne łącznikami z talerzykiem 
grzybkowym

Systemy z płytą z wełny mineralnej oprócz 
klejenia muszą być także kołkowane na ca-
łej powierzchni dopuszczonymi łącznikami.

Liczba łączników na m2 nie jest określona 
przepisami. Z reguły sprawdziło się 8 sztuk/
m2 tzn. po jednym kołku na stykach pozio-
mych i pionowych spoin płyt oraz 2 kołki 
na linii środkowej płyty . W miejscach przy-
cięcia płyt należy odpowiednio zwiększyć 
liczbę łączników. W zależności od specy-
fiki obiektu (właściwości podłoża) należy 
dopasować liczbę łączników indywidualnie. 
(patrz tabela na str. 36)

Aprobaty europejskie wskazują na odmien-
ny sposób rozmieszczenia łączników (patrz 
poniżej).

Miarodajne może być wyłącznie rozwią-
zanie wskazane w projekcie technicznym 
ocieplenia.

Typ łącznika Kategoria użytkowa wg ETA: Technika pracy Zużycie

A A B B B C C C D E – Zgodnie z projek-
tem; patrz także 
tabele od str. 36
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Łącznik uniwersalny 
Capatect 052 
Długość: 115-455 mm

• • • • • • • • • • •

A) grzybek zlicowany z płytą
– otwór Ø8 mm
–  głębokość zakotwienia:  

≥25 mm dla A, B, C i D 
≥65 mm dla E

– wkręcać bitem Torx 30
– umocować zaślepkę

• • • • • • • • • • •

B) grzybek wpuszczany w płytę
– otwór Ø8 mm
–  głębokość zakotwienia:  

≥25 mm dla A, B, C i D 
≥65 mm dla E 

– wkręcać specjalnym narzędziem
–  umocować dekiel

Łącznik z trzpieniem wbijanym 
Capatect 041 
Długość: 115-235 mm

• • • • • • • •

– otwór Ø8 mm
– głębokość zakotwienia ≥25 mm
– osadzić kołek
– wbić trzpień

100 mm
100 mm
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mocowanie mechaniczne c.d.

Łączniki Capatect 041 

Wykonać w nośnym podłożu otwór Ø 8 mm. 
Głębokość otworu = zakotwienie łącznika 
plus 10 mm. 

Wydmuchać z otworu pył przed osadze-
niem kołka.

Osadzić kołek rozporowy, licując talerzyk 
z płytą ocieplającą i wbić trzpień kołka.

Łączniki uniwersalne Capatect 052

Pod łączniki uniwersalne, z trzpieniem
wbijanym lub wkręcanym, wykonać w noś-
nym podłożu otwór Ø 8 mm. Głębokość 
otworu = zakotwienie kołka plus 10 mm. 
Wydmuchać z otworu pył przed osadze-
niem łącznika.

Montaż z licem płyty. 
Umieścić łącznik w wywierconym otworze 
i wkręcić trzpień bitem Torx T30 wolno-
obrotową zakrętarką (max. 400 obr./min.). 
Dociągnąć trzpień do zlicowania grzybka 
łącznika z płytą.

Łączniki uniwersalne Capatect 052

Pod łączniki uniwersalne, z trzpieniem
wbijanym lub wkręcanym, wykonać w noś-
nym podłożu otwór Ø 8 mm. Głębokość 
otworu = zakotwienie kołka plus 10 mm. 
Wydmuchać z otworu pył przed osadze-
niem łącznika.

Montaż wpuszczany* 
Umieścić łącznik w wywierconym otworze
i przy pomocy specjalnego zestawu na-
cinająco-wkręcającego osadzić łącznik. 
Płyta nacinana jest na głębokość ok. 2 cm 
i łącznik zagłębia się w nacięcie.

* montaż wpuszczany nie jest możliwy 
w lamelach i płytach styrodurowych. Min. 
80 mm termoizolacji.

Następnie powstałe gniazdo zaślepić de-
klem z EPS (płyty ze styropianu) lub z weł-
ny (płyty z wełny).

Następnie zamknąć gniazdo trzpienia uni-
wersalną zatyczką.
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mocowanie mechaniczne c.d.

 � Przy mocowaniu płyt z wełny mine-
ralnej, na grzybek kołka należy nasadzić 
podkładkę Capatect 153M 90, o średni-
cy 90 mm. 

 � Przy mocowaniu płyt lamelowych 
z wełny mineralnej, na grzybek łącznika na-
leży nasadzie podkładkę Capatect 153/14, 
o średnicy 140 mm.

Uwagi dodatkowe

Określenie wymaganej długości kołka:

Łączniki z trzpieniem wkręcanym, wbi-
janym lub uniwersalne

 � Numer produktu zawiera jego długość: 
np. 052/135 = 135 mm długości

Przykład:
1. ocieplenie =  80 mm
2. klej =  5 mm
3. ewent. stary tynk =  20 mm
4. głębokość zakotwienia =  25 mm

wymagana długość 
łącznika = 130 mm
zastosowano = 135 mm

Wybrano łącznik = 052/135
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Produkty

 �  Narożnik Capatect-Gewebe-
Eckschutz

 –  z siatką 100 x 150 mm
 –  długość 2500 mm
 –  Produkt nr 656/02
 –  z siatką 100 x 230 mm
 –  długość 2500 mm
 –  Produkt nr 657/02

 �  Narożnik Capatect-Gewebe-
Eckschutz „Plus”

 –  z siatką 120 x 120 mm
 –  z wyjmowanym kantem
 –  długość 2500 mm
 –  10 mm
 –  Produkt nr 658/10
 –  15 mm
 –  Produkt nr 658/15

 �  Narożnik Capatect 
Eckschutzschiene 655/00

 –  aluminium
 –  ramiona 25 x 25 mm
 –  długość 2000 mm
 –  Produkt nr 655

 � Narożnik w rolce Capatect-Rolleck
 –  z siatką 125 x 125 mm
 –  długość na rolce 25,0 m
 –  Produkt nr 042/00

 �  Kapinos Capatect-
Tropfkantenprofil

 –  długość 2500 mm
 –  Produkt nr 668/00

Montaż

 � Narożnik należy wtopić na ca-
łej szerokości pasów siatki w masę kle-
jowo-szpachlową. W  miejscach styku 
elementów wykonać 10 cm zakład. W tym 
celu należy odpowiednio odciąć wzmoc-
nienie wewnętrzne.
W  ten sposób można zabezpieczyć za-
równo naroża ościeży otworów jak i naro-
ża budynku. Siatkę zbrojącą z przyległych 
powierzchni należy doprowadzić na za-
kład min. 10 cm.

 � Alternatywnie można zastosować 
ochronną listwę narożną z  lekkiego me-
talu Capatect 655 Eckschutzschiene, 
którą zatapia się na całej długości w ma-
sie klejowo-szpachlowej. Podczas wyko-
nywania warstwy zbrojonej, siatkę należy 
z  jednej strony poprowadzić za narożnik, 
tworząc ok. 10 cm zakład.

 � W  przypadku grubowarstwowych 
warstw zbrojonych należy stosować pro-
file Capatect 658 Gewebe-Eckschutz 
„Plus”. Poszczególne profile należy łą-
czyć należącymi do systemu łącznikami. 
Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, 
siatkę należy z jednej strony poprowadzić 
za narożnik tworząc ok. 10 cm zakład. 

 � Typ 10 mm jest równocześnie prowad-
nicą grubości dla warstwy zbrojonej. Tynk 
jest następnie nakładany ponad krawę-
dziami. W przypadku typu 15 mm i wy-
prawy ze szlachetnego tynku drapanego, 
krawędź z tworzywa sztucznego pozosta-
je widoczna.

 � W celu wykończenia krawędzi naroż-
ników zewnętrznych o kątach ostrych lub 
rozwartych, należy zastosować profil uni-
wersalny Capatect 042/00 Rolleck. Profil 
ten może być w dowolny sposób dopaso-
wany do wymaganych kątów rozwarcia.

 � Na przejściach od pionowej powierzch-
ni elewacji do powierzchni poziomych, np. 
dolne powierzchnie wykuszy, przejazdy, 
zaleca się stosowanie specjalnego profi-
lu z kapinosem Capatect 668/01 Tropf-
kantenprofil.

 � Na krawędzi i na szerokość pasm siat-
ki profilu nałożyć na płyty termoizolacyjne 
masę szpachlową i wcisnąć profil dokład-
nie go ustawiając; następnie ostro ściąg-
nąć masę szpachlową po siatce. Podczas 
wykonywania właściwej warstwy zbrojo-
nej, należy zwrócić uwagę na odpowiedni 
zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki 
profilu (min. 10 cm).

ochrona naroży
naroża należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile narożnikowe stanowią 
także pomoc przy nakładaniu zapraw. 
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warstwa zbrojona
w zależności od wybranego wariantu systemu, do wykonania warstwy zbrojonej można 
stosować różne zaprawy zbrojące.

Produkty

Zaprawy suche, do rozrobienia z wodą
 �  masa klejowo-szpachlowa Capatect 

190 biała i / lub szara
–  grubość warstwy 3-4 mm

Zaprawy dyspersyjne gotowe do użycia
 � Capatect ZF-Spachtel 699

–  grubość warstwy 2-3 mm
–  Produkt nr 699

 � CarbonSpachtel
–  grubość warstwy 3 mm
–  Barwa: jasny beż

Szpachla 2K – dwuskładnikowa
 � CarboNit

–  grubość warstwy 5 lub 8 mm
–  Barwa: 

składnik ciekły: jasny beż; 
składnik suchy (CarboNit Powder): 
biały. 

Siatki zbrojące
 �  Capatect Gewebe 650/110 siatka 

z włókna szklanego 
– szerokość 1100 mm
– wymiary oczek 4,0 x 4,0 mm
– masa powierzchniowa 165 g/m2 + 5%

Siatka pancerna
 �  Capatect Gewebe 650/110 siatka 

z włókna szklanego 
– szerokość 1000 mm
– wymiary oczek 5,5 x 5,0 mm
– masa powierzchniowa 340 g/m2 + 5%

Zbrojenie diagonalne
 � Capatect Diagonalarmierung 651/00 

– do zbrojenia naroży otworów 
– wymiar 330 x 550 mm

Przygotowanie (uplastycznianie)  
zapraw Capatect 190

 � W przypadku obórki ręcznej miesza 
się z odpowiednią ilością wody i dokład-
nie rozrabia mieszadłem elektrycznym, 
aż do uzyskania jednorodnej konsysten-
cji. W zależności od warunków atmosfe-
rycznych, czas przydatności materiału do 

wbudowania wynosi od 2 do 4 godzin. Ma-
teriału zgęstniałego w wyniku wiązania, nie 
wolno w żadnym wypadku ponownie upla-
styczniać przez dodawanie wody i ponow-
ne mieszanie.

 � W przypadku obróbki mechanicznej 
należy uwzględnić wskazówki dotyczące 
wyposażenia maszyn. Można stosować 
następujące zestawy:

–   mieszarka przepływowa – materiał 
dostarczany z worków,

–   mieszarka przepływowa przy silosie 
lub kontenerze,

–   mieszarka przepływowa w połączeniu 
z pompą tłoczącą (system otwarty),

–  agregat tynkarski (system zamknięty).

Przygotowanie zapraw dyspersyjnych 
Capatect ZF-Spachtel 699  
i CarbonSpachtel

Gotowe do obróbki dyspersyjne masy 
szpachlowe Capatect ZF-Spachtel 699 
oraz CarbonSpachtel należy dokładnie 
rozmieszać w pojemniku. W razie koniecz-
ności – w celu wyregulowania konsysten-
cji – dodać niewielką ilość wody.

Przygotowanie szpachli 2K – dwu-
składnikowej  CarboNit:

Składnik suchy wsypać do wiaderka ze 
składnikiem ciekłym i wymieszać wolno-
obrotowym mieszadłem elektrycznym 
(400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej 
masy. Proporcje obu składników są do-
kładnie dobrane, nie dodawać żadnych in-
nych materiałów. Gotową szpachlę zużyć 
w ciągu 30 minut od zmieszania. Czas ten 
dotyczy temperatury 20°C, wyższa skraca 
ten czas, niższa wydłuża.

Wykonanie warstwy zbrojonej

 � Przed wykonaniem warstwy zbrojonej 
na całej powierzchni, w narożach otworów 

(okna, drzwi) w masie szpachlowej należy 
zatopić wzmocnienie diagonalne Capatect 
651/00 Diagonalarmierung.

 � Odpowiednio docięte pasma siatki 
zbrojonej, należy również wcześniej za-

topić w  wewnętrznych narożach otwo-
rów i we wszystkich miejscach, w których 
rozcina się właściwą siatkę zbrojącą, np. 
przejścia kotew rusztowań, zamocowania 
elementów, przebicia przez system ocie-
plający itp.

 � Masę szpachlową nakładać na płyty 
termoizolacyjne pasami o szerokości pas-

ma siatki. Siatkę zbrojącą układać z  za-
kładem o szerokości ok. 10 cm. Z reguły 
siatkę umieszcza się pasami pionowymi 
z góry na dół, chyba, że układ elewacji na 
to nie pozwala.

 � Następnie należy zaszpachlować siat-
kę metodą „mokre w mokre”, dokładając 
niewielką ilość zaprawy, aż do całkowite-
go zakrycia siatki.

Wykonanie warstwy zbrojonej  zaprawą 
2K – dwuskładnikową  CarboNit

Szpachlę nakłada się jedno- lub dwu-
warstwowo. Jednowarstwowo warstwę 
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Pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą mocowania 
siatki na płytach ocieplających i zakrywania przez szpachlowanie zaprawą zbrojącą.
Siatka musi być wtopiona w środku lub jeszcze lepiej w 1/3 grubości, licząc od ze-
wnątrz warstwy zaprawy. W praktyce oznacza to, iż najpierw nakłada się ok. 2-2,5 mm 
zaprawy, przykłada siatkę lekko ją wciskając i wygładzając, a następnie zakrywa ko-
lejną warstwą zaprawy grubości 1-2 mm.

warstwa zbrojona c.d.

W miejscach szczególnie obciążonych me-
chanicznie, takich jak wejścia do budyn-
ków, strefa cokołu i parteru czy miejsca 
przetrzymywania kontenerów na odpad-
ki można zwiększyć odporność systemu 
na uderzenia stosując System CARBON.

Produkty

 �  Siatka pancerna Capatect 
 Panzergewebe 652

 – wymiary oczek 5,5 x 5,0 mm
 – Produkt nr 652/00

 �  Płyta cokołowa Capatect 
 Sockelschutzplatte

 – na bazie wapna i silikatów
 – format 800 x 620 x 10 mm
 – Produkt nr 060/00

 �  Siatka na rolce Capatect   
Gewebeband

 – na łączenia płyt cokołowych
 – Produkt nr 060/10

 �  Frez Capatect Fräsaufsatz
 –  do wykonania w płycie cokołowej 

gniazda na kołek
 – Produkt nr 607/50

Siatka pancerna

Tę szczególnie masywną siatkę mocuje 
się przed nałożeniem narożnika ochron-
nego oraz przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Należącą do systemu 
masę szpachlową nanieść na grubość ok. 
2 mm i zatapiać poszczególne pasy siat-
ki na styk (bez zakładu!). Masę szpachlo-
wą mocno ściągnąć po siatce, a następ-
nie wykonać właściwą warstwę zbrojoną.

Zwiększona 
udarność

szpachli nakłada się na płyty ocieplają-
ce pacą zębatą na szerokość pasa siatki, 
przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capa-
tect 650 z 10 cm zakładem i  lekko wci-
ska. Następnie, metodą „mokre w mokre” 
dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby 
siatka była całkowicie niewidoczna, a gru-
bość  warstwy wyniosła ok. 5 mm. Siatka 
powinna być umieszczona w 1/3 grubości 
licząc od zewnątrz. W systemie dwuwar-
stwowym pierwszą warstwę szpachli na-
kłada się na płyty ocieplające pacą zębatą 
na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę 
z  tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm 
zakładem i lekko wciska. Następnie, me-
todą „mokre w mokre” dokłada niewielką 
ilość szpachli tak, aby siatka była całkowi-
cie niewidoczna, a grubość pierwszej war-
stwy wyniosła ok. 5 mm. Siatka powinna 
być umieszczona w 1/3 grubości licząc od 
zewnątrz. Drugą warstwę szpachli nakłada 
się pacą zębatą na szerokość pasa siatki, 
przykłada siatkę w  tkaniny szklanej Ca-
patect 650 z 10 cm zakładem i lekko wci-
ska. Następnie, metodą „mokre w mokre” 
dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby 
siatka była całkowicie niewidoczna, a gru-
bość drugiej warstwy wyniosła ok. 3 mm. 
Siatka powinna być umieszczona w po-
łowie grubości. Drugą warstwę nakłada 
się po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
(min. po 24h). 

 � We wszystkich przypadkach należy sy-
stemowo stosować siatkę z włókna szkla-

nego. W  szczególnych wypadkach, np. 
w strefie cokołu, można dodatkowo zasto-
sować siatkę pancerną.

 � Nie należy nadmiernie wygładzać war-
stwy zbrojonej, aby uniknąć nagromadze-
nia na powierzchni drobnych cząsteczek 

lub tworzenia się szklistych powierzchni. 
Jeśli pozostaną ewentualnie grzbiety z nie-
dokładnie ściągniętej masy szpachlowej, to 
należy je po wyschnięciu ściąć szpachelką.

 � Jeżeli planuje się nałożenie tynku dra-
panego Capatect Edelkratzputz K 40, to 
powierzchnię zaprawy zbrojącej należy po-
ziomo przeczesać pacą zębatą 6 mm.

Jeśli planowane jest wykonanie okła-
dziny z płytek ceramicznych, to jeszcze 
mokrą powierzchnię należy przeczesać po-
ziomo szczotką.

W miejscach połączeń z sąsiadującymi 
elementami budynku i przejść lub przebić 
przez system, należy warstwę zbrojoną od-
dzielić cięciem, aby w ten sposób zapobiec 
jej niekontrolowanemu pękaniu.

Jeśli konieczne jest przerwanie prac na 
danej powierzchni, to należy przygotować 
zakład na siatkę zbrojoną do dalszych 
prac. W tym celu masę szpachlową należy 
ostro ściągnąć po siatce zbrojącej pas-
mem na szerokości ok. 10 cm.
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warstwa zbrojona, zwiększona udarność

Płyta cokołowa

 � Płytę nakleja się na przyklejone 
uprzednio płyty ocieplające (ze styropia-
nu lub wełny mineralnej). Może być zlico-
wana z ociepleniem powyżej cokołu lub 
z odsadzką na listwie startowej.

Montaż

 � Jako klej należy użyć zaprawy klejowo-
-szpachlowej Capatect 190.

 � Klej nakłada się jednostronnie na płytę 
ocieplającą pacą zębatą 10 mm i przecze-
suje poziomo.

 � Płyty z wełny mineralnej należy przed 
nałożeniem właściwej warstwy kleju za-
gruntować, wcierając w  jej powierzchnię 
niewielką ilość kleju, na „zdarcie”.

 � Bardziej optymalną metodą jest na-
kładanie kleju na obie klejone powierzch-
nie. Pozwala to na bezpieczniejsze klejenie 
i większe tolerancje.

 � Płyty cokołowe Capatect kleić na prze-
wiązkę, napisami na zewnątrz. 

 � Płyty cokołowe w zasadzie należy do-
datkowo kołkować. W zależności od pod-
łoża można wybrać kołki uniwersalne lub 
wkręcane Capatect. Łączniki mocować 
w  jeszcze świeżym, niezaschniętym 
kleju!

 � Płyty układane na ociepleniu ze sty-
ropianu mocować 4 łącznikami na płytę 
umieszczonymi 10 cm od naroży.

 � Płyty układane na ociepleniu z wełny 
mineralnej mocować dodatkowym łączni-
kiem w środku płyty.

 � Na płytach docinanych odpowiednio 
dobrać umieszczenie łączników.

 � Grzybki łączników musza licować z po-
wierzchnią płyty cokołowej. Gniazda nale-
ży wyfrezować odpowiednim narzędziem 
(Capatect-Frassaufsatz); po wywierceniu 
otworów na łączniki.

 � Przed wykonaniem warstwy zbrojącej, 
styki płyt cokołowych należy okleić samo-
przylepną siatką Capatect-Gewebeband.

 � Łączenie powierzchni płyt i właściwe-
go ocieplenia należy dodatkowo zazbroić 
paskiem siatki szklanej.
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tynki nawierzchniowe
tynk nawierzchniowy jest optycznym wykończeniem elewacji i ochroną przed warunkami 
atmosferycznymi. Do dyspozycji stoi wiele rodzajów tynków i uzyskiwanych faktur.

Produkty

Zaprawy suche do rozrobienia z wodą
 � Lekkie tynki mineralne R i K
 �  Tynk Capatect-Modelier-und Spach-

telputz 134
 �  Tynk drapany Capatect-Edelkratzputz 

K40
Tynki akrylowe, gotowe do użycia

 � Capatect-Fassadenputz R i K
 � Capatect-Faschenputz K 10
 �  Tynk mozaikowy Caparol Buntsteinputz

Tynki silikonowe, gotowe do użycia
 � AmphiSilan-Fassadenputz R i K
 � ThermoSan Fassadenputz NQG 
 � CarboPor

Tynki silikatowe, gotowe do użycia
 � Sylitol-Fassadenputz R i K

Środki gruntujące i farby elewacyjne
 �  Putzgrund 610  

do gruntowania warstwy zbrojącej
 �  Sylitol-Konzentrat 111  

rozcieńczalnik do tynków silikatowych 
i farby SI-Fassadenfinish

 �  Farba Capatect-SI-Fassadenfinish 
130 farba egalizacyjna do tynków sili-
katowych i mineralnych

 �  Farba ThermoSan NQG  
farba o dużej odporności na rozwój 
mikroorganizmów

Gruntowanie

 � Gruntowanie jest uzależnione od ro-
dzaju warstwy zbrojącej i tynku nawierzch-
niowego (patrz tabelka niżej).

 � Przy stosowaniu zabarwionych tynków 
nawierzchniowych i mozaikowych, zaleca-
my kolorystyczne przygotowanie podłoża. 
Można to wykonać ręcznie, dodając do 5% 
pigmentu Volltonfarben lub zamawiając fa-
brycznie barwiony środek gruntujący.

 � Środek gruntujący dobrze wymieszać 
i nakładać wałkiem

Przed rozpoczęciem nakładania tynków 
nawierzchniowych lub środków gruntu-
jących, warstwa zbrojąca musi być do-
brze wyschnięta i związana.
Praktyka potwierdziła regułę 1 dnia 
przerwy na każdy 1 mm grubości war-
stwy. W rzeczywistości zależy to od wa-
runków atmosferycznych.

Tynki wierzchnie
Kolor tynku 
i podkładu 
tynkarskiego

Warstwa pośrednia wykonana środkiem
 Putzgrund 610

190 700 699
Carbon-
Spachtel

CarboNit

 G
ot

ow
e 

d
o 

na
kł

ad
an

ia

Capatect-Fassadenputz R + K
biały
barwiony

1
2

1
2

4
2

4
2

4
2

Amphisilan-Fassadenputz R + K 
biały
barwiony

1
2

1
2

4
2

4
2

4
2

Sylitol-Fassadenputz R + K
biały
barwiony

3,4
3,4

3,4
3,4

1
2

-
-

-
-

Capatect-Faschenputz K10
biały
barwiony

1
2

1
2

4
2

4
2

4
2

Capatect-Fassadenputz Fein
biały 
bawiony

1
1

1
1

4
4

4
4

4
4

Capatect Buntstein-Sockelputz
Tynk mozaikowy

barwiony 2 - 2 2 2

ThermoSan Fassadenputz NQG
biały 
barwiony

1
2

1
2

4
2

4
2

1
2

CarboPor
biały 
barwiony

1
2

4
2

1
2

S
uc
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w
a 
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o 
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 z

 w
od

ą

Capatect-Mineral-Leichtputze R + K 
biały
barwiony

3,4
3,4

3,4
3,4

-
-

-
-

-
-

Capatect Mineralputz R + K 
biały
barwiony

3,4
3,4

3,4
3,4

-
-

-
-

-
-

Capatect Modelier und 
Spachtelputz

biały
barwiony

3,4
3,4

3,4
3,4

-
-

-
-

-
-

Capatect-ArmaReno biały 3,4 3,4 - - -

Capatect-Feinspachtel biały 3,4 3,4 - - -

1 = Gruntowanie  jest wymagane
2 = Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego.
3 =  Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej  temperaturze jako 

zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
4 =  Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy 

zbrojącej na okres przerwy zimowej).
- = kombinacja nie jest możliwa
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tynki nawierzchniowe c.d.

Przygotowanie tynków dyspersyjnych

 � Gotowe do użycia tynki nawierzchnio-
we Capatect należy dokładnie zamieszać 
w pojemniku. Konsystencję można regulo-
wać, dodając wody (dozowanie: patrz ety-
kieta wyrobu).

 � Tynki krzemianowe (silikatowe) Sylitol-
Fassadenputze, zawierające szkło wodne 
potasowe, rozcieńczać można wyłącznie 
środkiem Sylitol-Konzentrat 111.

 � W chłodnych porach roku i przy du-
żej wilgotności powietrza należy liczyć się 
z wydłużonym czasem schnięcia tynków. 

Przygotowanie suchych tynków mine-
ralnych

 � Dostarczane suche zaprawy należy 
wymieszać z odpowiednią ilością wody 
mieszadłem, mieszarką przelotową lub 
agregatem tynkarskim, do osiągnięcia 
właściwej konsystencji roboczej.

Nakładanie tynków

 � Tynk należy naciągnąć pacą stalową, 
ściągnąć na grubość ziarna i, zależnie od 
rodzaju tynku, nadać ostateczną fakturę 
pacą stalową, z PCV lub poliuretanu. Uwa-
żać na równomierne rozłożenie ziarna.

 � Tynk Modellier und Spachtelputz może 
być dowolnie modelowany lub zafilcowany. 
Przy fantazyjnych fakturach należy unikać 
gwałtownych różnic grubości tynku, aby 
nie spowodować w tych miejscach poja-
wienia się rys skurczowych.
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tynki nawierzchniowe c.d.

 � Tynki Capatect-Feinspachtel można 
wykorzystać do modelowania boni, gli-
fów, pasów lub cokołów powierzchnie fil-
cując lub dogładzając. Tynk nakłada się na 
grubość max. 5 mm i po, zależnym od wa-
runków atmosferycznych czasie twardnie-
nia, nadaje ostateczną fakturę mokrą pacą 
z gąbką lub filcem.

 � Tynk drapany Capatect-Edelkratzputz 
K 40 natryskuje się na grubość ok. 12 mm 
i wygładza.

 � Po zależnym od warunków atmosfe-
rycznych czasie twardnienia powierzchni, 
nadaje się ostateczną fakturę, wydrapując 
odpowiednią pacą, pozostawiając grubość 
ok. 8 mm. Właściwy moment to taki, kie-
dy ziarna tynku „wyskakują” przy drapaniu 
i nie kleją się do bolców pacy.

 � Tynk mozaikowy nakłada się równo-
miernie na kolorystycznie przygotowaną 
środkiem Putzgrund 610 powierzchnię sta-
lową pacą i wygładza.

Powłoka malarska

 � Wszystkie barwione tynki mineralne 
i  krzemieniowe (silikatowe), w zależności 
od warunków atmosferycznych, mogą wy-
sychać w „chmurki” lub mogą pojawić się 
wyplamienia. Zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy technicznej nie da się tego całko-
wicie uniknąć, nie stanowi to także wady 
funkcjonalno-technicznej. Aby uniknąć ry-
zyka kolorystycznych nierównomierności, 
należy z góry zaplanować jednokrotne ma-
lowanie takich powierzchni farbą Capa-
tect-SI-Fassadenfinish 130 (poza tynkiem 
drapanym).

 � Zmiana koloru, tj. zastosowanie innego 
koloru farby i tynku, wymaga dwukrotne-
go malowania.

 � Wszystkie tynki Capatect są tak 
recepturowane, aby zapewnić dłu-
gotrwałą ochronę przed rozwojem mi-
kroorganizmów. Jeżeli wymagana jest 
dodatkowa ochrona, należy elewację po-
malować dwukrotnie farbą ThermoSan. 
Tynki zawierające cement można malować 
najwcześniej po 7 dniach od nałożenia, je-
żeli wysychałby w odpowiednich warun-
kach atmosferycznych.

Uwagi ogólne

 � Na gładkich, filcowanych lub przemy-
wanych powierzchniach tynków, nie moż-
na wykluczyć pojawienia się drobnych 
rys skurczowych. Spowodowane jest to 
„wyciąganiem” spoiwa na zewnętrzną po-
wierzchnię tynku podczas fakturowania. 
Zjawisko to nie powoduje obniżenia funk-
cjonalności tynku i nie powinno być powo-
dem reklamacji.

 � Normy zakazują stosowania jasności 
kolorów elewacji poniżej 20. Reguła ta ma 
przeciwdziałać pojawianiu się rys termicz-
nych na dużych, bezpośrednio nasłonecz-
nionych powierzchniach. Dopuszczone 
odcienie są odpowiednio oznaczone w na-
szych kolornikach*.

 � Aby uniknąć widocznych łączeń po-
szczególnych pasm roboczych, należy 
odpowiednio obsadzić pomosty robocze. 
Tynki nakłada się „mokre do mokrego”. 
Należy unikać przerw w pracy na jednej 
płaszczyźnie.

 � Niektóre z  tynków produkowane są 
z  naturalnych kruszyw i  surowców; nie 
można wykluczyć niewielkich różnic kolo-
rystycznych i gotowej faktury. Zaleca się 
przed tynkowaniem jednej płaszczyzny 
zmieszanie ze sobą odpowiedniej ilości 
materiału lub korzystanie z  jednej szarży 
produktu.

 � Świeżo wykonany tynk należy chro-
nić przed niekorzystnym wpływem wa-
runków atmosferycznych (bezpośrednie 
nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz) przez 
stosowanie siatek ocieniających lub plan-
dek. Szczególnie podczas chłodów i wyso-
kiej wilgotności powietrza należy liczyć się 
z wydłużonym czasem schnięcia.

*  Szczególnie ciemne i intensywne ko-
lory o  współczynniku HBW mniej-
szym od 20 można stosować wyłącz-
nie w systemach CARBON.
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Płytki okładzinowe meldorfer 
w miejsce tynków dekoracyjnych, do wykańczania powierzchni systemu ociepleń na 
styropianie można wykorzystać płytki okładzinowe o wyglądzie muru licowego.  
w tym celu do dyspozycji stoją płytki okładzinowe meldorfer

Produkty

 � Płytki okładzinowe Meldorfer
 –  Format II 240 x 52 mm 

Produkt nr 071
 –  Format III 240 x 71 mm 

Produkt nr 085
 �  Płytki okładzinowe narożne 

Meldorfer
 – Główka + 3/4 wozówki
 –  Format II 175 x 115 x 52 mm  

Produkt nr 073
 –  Format 111175 x 115 x 71 mm 

Produkt nr 086
 �  Płytki okładzinowe narożne 

Meldorfer
 – Główka + 1/1 wozówki
 –  Format II 240 x 115 x 52 mm  

Produkt nr 075
 –  Format III 240 x 115 x 71 mm 

Produkt nr 087
 �  Płytki okładzinowe Meldorfer 

piaskowiec
 – 3 formaty zmieszane
 –  300 x 52 mm, 300 x 71 mm, 

300 x 135 mm.
 – Produkt nr 076

 �  Płytki okładzinowe narożne 
 Meldorfer piaskowiec

 – 3 formaty zmieszane
 –  240x 115x52 mm, 240 x 115x71 mm, 

240 x 115 x 135 mm
 – Produkt nr 077

 �  Zaprawa klejąca Meldorfer 
Ansatzmörtel

 – Wiaderko 25 kg
 – Produkt nr 080

 �  Zaprawa do fugowania Meldorfer 
Fugenmörtel

 – do pełnej fugi
 – Wiaderko 25 kg
 – Produkt nr 081

 � Paca zębata Meldorfer Zahnkelle
 –  do nakładania zaprawy klejącej Mel-

dorfer
 – Produkt nr 098

 � Nożyce Meldorfer Winkelschere
 – Produkt nr 098

 � Płytki układa się na systemowej, bez-
cementowej warstwie zbrojącej z zaprawy
Capatect ZF-Spachtel 699. Zastosowa-
nie zapraw bezcementowych ma na celu 
wykluczenie, obserwowane także na tra-
dycyjnych murach licowych, występowa-
nia nalotów i wysoleń. Jeżeli płytki Mel-
dorfer mają być naklejane na zawierające 
cement podłoże, należy je uprzednio za-
gruntować środkiem Putzgrund 610, aby 
maksymalnie wykluczyć możliwość po-
wstawania nalotów.

Podział powierzchni

Format II: Wysokość 5 warstw płytek + 
fugi = 320

Format III:  
Wysokość 4 warstw płytek + fugi = 320

Powierzchnię, na której mają być ułożone 
płytki Meldorfer, należy odpowiednio do 
wybranego formatu, równomiernie podzie-
lić na poziome pasy (najwygodniej przez 

odbicie sznurka). Jako punkty odniesie-
nia podczas wykonywania podziału należy 
przyjąć linie stałe na elewacji, wyznaczone 
np. przez nadproża okien i drzwi.

Klejenie

 � Zaprawę klejącą Meldorfer Ansatzmor-
tel dokładnie rozmieszać w opakowaniu. 
Konsystencję można wyregulować, doda-
jąc niewielką ilość wody.

 � Płytki Meldorfer kleić od dołu do gó-
ry, zaczynając od płytek narożnikowych. 
Zaprawę klejącą nakładać pasami w ob-
rębie zaznaczonych stref i  rozprowadzać 
poziomo specjalną pacą zębatą Meldorfer 
Zahnkelle. Rozprowadzać ilość zaprawy 
odpowiednią do bezpośredniego ułoże-
nia płytek.

 � Płytki wciskać mocno ruchem przesu 
wnym w nałożoną zaprawę klejącą. Nie 
dopuszczać do powstawania pustek pod 
płytkami. Wiązania i inne niezbędne docię-
cia płytek można wykonywać przy pomocy 
specjalnych szczypiec Meldorfer Winkel-
schere. W praktyce sprawdziła się meto-
da naklejania w obrębie zaznaczonej strefy 
najpierw górnej i dolnej warstwy, pozostałe 
3 warstwy środkowe łatwiej jest wtedy na-
kleić z regularną fugą.
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Płytki okładzinowe meldorfer c.d.

Wykształcanie spoin

 � Bezpośrednio po przyklejeniu płytek, 
masę klejową należy równomiernie rozpro-
wadzić płaskim, 10 mm pędzlem, w spoi-
nach i przy krawędziach płytek.

 � Po lekkim przeschnięciu materiału, po-
wierzchnię oczyścić z luźnych cząstek za-
prawy szczotką lub pędzlem płaskim. Taka 
technika pracy z lekko cofniętymi fugami 
nadaje powierzchni pożądany efekt pla-
styczny.

Spoinowanie pełne

 � Alternatywnie można wykonać spoi-
nowanie pełne zaprawą Meldorfer Fugen-
mortel. Ten gotowy do obróbki materiał ma 
konsystencję wilgotnej ziemi. Należy go 
dokładnie rozmieszać. Konsystencję moż-
na wyregulować poprzez dodanie niewiel-
kiej ilości wody.

 � Zaprawę do fugowania nakładać na 
pacę tynkarską i wprowadzać w pionowe 
i poziome fugi odpowiednio szeroką kiel-
nią do spoinowania. Fugę wygładzić, lekko 
dociskając zaprawę.

Program płytek okładzinowych Meldor-
fer Classic składa się z przenikających 
się odcieni kolorystycznych. Aby uzy-
skać grę odcieni na ścianie, należy wy-
bierać płytki do klejenia przemiennie 
z wielu opakowań.

Płytki Meldorfer piaskowiec

Cokoły, słupy ogrodzeń lub fragmenty ele-
wacji, można kształtować płytkami imitują-
cymi piaskowiec. Trzy różne formaty i wiele 
odcieni kolorystycznych, można dowolnie 
zestawiać uzyskując efekt muru z ciosów 
kamiennych. Technika klejenia i  fugowa-
nia jest analogiczna do Meldorfer Classic.
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wykształcanie spoin
Fachowe i szczelne wykształcenie spoin ma ogromne znaczenie. należy rozróżnić dylatacje 
pionowe i poziome, styki z innymi elementami elewacji, a także połączenie eticS ze stolarką 
i obróbkami blacharskimi.

Dylatacje

ETICS same w sobie nie wymagają włas-
nych szczelin dylatacyjnych. Także spoiny 
elementów prefabrykowanych budynków 
z tzw. wielkiej płyty, mogą być przekryte 
warstwą termoizolacyjną. Jedynie szcze-
liny dylatacyjne wynikające z konstrukcji 
budynku muszą być wykształcone także 
w systemie ociepleń.

Produkty

 �  Profil dylatacyjny Capatect Dehnfu-
genprofi „Plus”
–  Typ E do dylatacji w płaszczyżnie
Długość 2500 mm
Produkt nr 6650/00
–  Typ V do dylatacji w narożach
Długość 2500 mm
Produkt nr 6670/00

 �  Samorozprężna gąbka uszczelniają-
ca Capatect-Fugendichtband
–  Typ B 10 do fug szerokości 10-12 mm
  Rolka 6 mb 

Produkt nr 046
–  Typ B 15 do fug szerokości 15-22 mm
    Rolka 5 mb 

Produkt nr 047
–  Typ B 22 do fug szerokości 22-30 mm
   Rolka 3 mb
   Produkt nr 048

Montaż profili dylatacyjnych

 � Profil dylatacyjny Capatect-Dehnfu-
genprofil „Plus” typ E, do wykańczania 
szczelin równo z powierzchnią, składa się 
z elastycznego rękawa szczelinowego, li-
stew narożnikowych po obu stronach ręka-
wa i pasm siatki zbrojącej o szerokości ok. 
10 cm. Może być on stosowany do szczelin 
o szerokości od 5 do 25 mm.

 � Najpierw na płyty termoizolacyjne na-
leży nanieść zaprawę zbrojącą po obu 
stronach szczeliny, pasma siatki zatopić 
w mokrej zaprawie, na stykach profili rę-
kaw szczelinowy należy założyć na zakład-
kę (górny na dolny).

 � Aby szerokość szczeliny była równa 
oraz by uniknąć zabrudzeń rękawa, zaleca 
się w szczelinie stosowanie paska ochron-
nego (np. paska ze styropianu). Zaprawę 
należy odciąć kielnią, a pasek usunąć po 
zakończeniu prac.

 � Dylatacje w  narożach wykańcza się 
profilem narożnikowym Typ V (tylko z jed-
ną listwą narożnikową).

Montaż samorozprężnych gąbek 
uszczelniających

 � W tym wariancie należy po obu stro-
nach szczeliny zamocować listwy starto-
we (cokołowe) Capatect Sockelschienen 
i pomiędzy nie wprowadzić gąbkę uszczel-
niającą Capatect Fugendichtband Typ B.

 � Najpierw montuje się jedną listwę, na-
stępnie przykleja gąbkę uszczelniającą 
i mocuje drugą listwę. Aby rozszerzająca 
się gąbka nie rozsunęła listew, do momen-
tu stwardnienia kleju, do płyt ocieplających 
należy stosować spinki lub klamry.

 � W dylatacjach w narożach stosuje się 
tylko jedną listwę startową. Gąbkę uszczel-
niającą nakleja się na wyschniętą warstwę 
zbrojącą.

 � Zewnętrzną stronę gąbki uszczelnia-
jącej, do chwili zakończenia prac tynkar-
skich, należy chronić przed zabrudzeniami 
taśmą klejącą.

 � Aby gąbka uszczelniająca była kolory-
stycznie zbliżona do barwy tynku, można ją 
pomalować laserunkowo farbą fasadową.
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wykształcanie spoin c.d.
Dylatacje poziome (ślizgowe)

ETICS same w sobie nie wymagają dyla-
tacji poziomych, także w wysokich budyn-
kach. Jeżeli jednak wykonano konstruk-
cyjne dylatacje poziome (ślizgowe), należy 
je także wykształcić w systemie ocieple-
niowym.

Styki z innymi elementami elewacji

Funkcją trwałości systemu ociepleniowe-
go są trwałe, szczelne połączenia z inny-
mi elementami budynku, np. tynkami, po-
ręczami, balustradami, konstrukcją dachu 
itp. W tym celu sprawdziło się stosowanie 
samorozprężnych gąbek uszczelniających. 
Jeśli ze względu na specyfikę obiektu sto-
sowane są inne rozwiązania, to odpowie-
dzialność za ich skuteczność ponosi autor 
rozwiązania (projektant, zleceniodawca lub 
wykonawca).

Produkty

 � Samorozprężna gąbka uszczelnia-
jąca Capatect-Fugendichtband, Typ 2 D
–  do fug szerokości 2-6 mm
   Rolka 18 mb
   Produkt nr 054/00
–  do fug szerokości 5-12 mm
   Rolka 9 mb
   Produkt nr 054/01

Montaż samorozprężnej gąbki uszczel-
niającej

 � Połączenia z  innymi elementami bu-
dynku, np. tynkami, poręczami, balustra-
dami, konstrukcją dachu itp., wykonuje się 
samorozprężnymi gąbkami uszczelniają-
cymi Capatect-Fugendichtband, Typ 2 D.

 � Gąbkę nakleja się ściśle do płyt ocie-
plających na przylegające podłoże. Gąbki 
samoczynnie rozprężają się po otwarciu 
rolki. Podczas mocowania płyt ocieplają-
cych należy je ścisnąć do rozmiarów wyj-
ściowych.

 � Gąbki nie przeprowadzać przez naroż-
nik wewnętrzny, należy ją przeciąć i nakle-
jać na zakład.

 � Wykonywaną następnie warstwę zbro-
joną i  tynk nawierzchniowy, należy od-
dzielić cięciem kielnią od sąsiadującego 
elementu, aby uniknąć niekontrolowane-
go pęknięcia. 

Połączenia ze stolarką okienną 

Wykształcenie tych połączeń można reali-
zować różnymi, sprawdzonymi metodami 
systemowymi. Jeśli ze względu na specy-
fikę obiektu stosowane są inne rozwiąza-
nia, to odpowiedzialność za ich skutecz-
ność ponosi autor rozwiązania (projektant, 
zleceniodawca lub wykonawca).

Produkty

 �  Samorozprężna gąbka uszczelnia-
jąca Capatect-Fugendichtband, Typ 
2 D

 –  do fug szerokości 2-6 mm
  Rolka 18 mb
    Produkt nr 054/00
 –  do fug szerokości 5-12 mm
  Rolka 9 mb
  Produkt nr 054/01

 �  Listwa przyokienna Capatect 
Gewebeanschlussleiste „Plus” 

 –  Długość 1500 mm
  Produkt nr 654/00
 –  Długość 2200 mm
  Produkt nr 654/01

 �  Listwa przyokienna Capatect 
Anputzprofil

 –  Długość 1500 mm
  Produkt nr 694/10
 –  Długość 2200 mm
  Produkt nr 694/20

 �  Listwa przyokienna Capatect 
Gewebeanschlussleiste „Mini”

 –  Długość 2500 mm
  Produkt nr 694/01
 –  Długość 1500 mm
  Produkt nr 694/02

 � Przed naklejaniem gąbek lub profili 
ramy okienne należy dokładnie oczyścić. 
Powierzchnia musi być równa, odkurzona 
i sucha. Na niedokładnie przygotowanych 
podłożach może wystąpić odklejanie się 
elementów.
Profile mocuje się bezpośrednio przed kle-
jeniem płyt ocieplających. Zbyt wczesny 
montaż profili może skutkować niekorzyst-
nie na siłę ich przyklejenia. Profile należy 
umieścić dokładnie w wyznaczonym miej-
scu. Odklejanie i ponowne przyklejanie nie 
jest zalecane, ponieważ niszczy warstwę 
klejącą.
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wykształcanie spoin c.d.

Montaż samorozprężnych gąbek 
uszczelniających

 � Gąbka jest w stanie przenosić określo-
ne przemieszczenia, zapewniając szczel-
ność połączenia.

 � Gąbkę przykleić stroną pokrytą kle-
jem równo z powierzchnią, licując z płytą 
ocieplającą.

 � Wykonywaną następnie warstwę zbro-
joną i tynk nawierzchniowy, należy oddzie-
lić cięciem kielnią od ramy okiennej, aby 
uniknąć niekontrolowanego pęknięcia.

Montaż listwy przyokiennej Capatect-
Gewebeanschlussleiste „Mini”

 � Listwa zapewnia szczelność w  war-
stwie tynku. Elastycznie połączony z listwą 
pas siatki szklanej może przejąć określone 
przemieszczenia.

 � Zdjąć papier ochronny i umocować li-
stwę stroną pokrytą samoprzylepną ta-
śmą. Mocno docisnąć. 

W razie potrzeby do samoprzylepnej war-
stwy na skrzydełkach listwy można przy-
kleić folię ochraniającą okna.

 � Pas siatki szklanej zatapia się w zapra-
wie zbrojącej.

Montaż listwy przyokiennej Capatect-
Gewebeanschlussleiste „Plus”

 � Listwa zintegrowana jest z ekspandu-
jącą taśmą uszczelniającą, która aktywo-
wana jest dopiero po nałożeniu warstwy 
tynku nawierzchniowego.

 � Zdjąć papier ochronny z  samoprzy-
lepnej taśmy (a) i umieścić listwę w prze-
widzianym położeniu mocno dociskając. 
Przezroczystą folię (b) delikatnie umoco-
wać do ramy okiennej. W  razie potrzeby 
do samoprzylepnej warstwy na przezro-
czystej folii można przykleić folię ochra-
niającą okna.

 � Płyty ocieplające przykleić do podło-
ża licująco z kantem listwy. Wtopić w za-
prawę zbrojącą zintegrowany z listwą pas 
siatki szklanej (c). Następnie wykonać tynk 
nawierzchniowy i ewentualnie powlokę ma-
larską. Kant listwy pomaga w wykształce-
niu równej powierzchni tynku.

 � Na zakończenie oderwać ostrożnie 
pas ochronnej folii (w kierunku oznaczo-
nym strzałką). 

Spowoduje to rozprężenie taśmy uszczel-
niającej. W ten sposób styk zostaje trwa-
le uszczelniony. 

Montaż listwy przyokiennej Capatect 
Anputzprofil

 � Profil ten stosowany jest głównie jako 
prowadnica tynku. Możliwość przejmowa-
nia przemieszczeń jest ograniczona, dla-
tego listwę stosuje się do stosunkowo 
stabilnych połączeń ze stolarką.

 � Zdjąć papier ochronny i umocować li-
stwę stroną pokrytą samoprzylepną ta-
śmą, mocno docisnąć. W razie potrzeby, 
do samoprzylepnej warstwy na odrywa-
nych skrzydełkach listwy można przykleić 
folię ochraniającą okna.

 � Profil można też dodatkowo przykrę-
cić do stolarki.

 � 25 cm szerokości pas siatki szklanej 
zatapia się w warstwie zbrojącej.
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Boniowanie
Poziome lub pionowe żłobienia (bonie) są chętnie stosowanym sposobem zdobienia fasad. 
można je także bezproblemowo wykonać w systemie ociepleniowym.

Warianty profilowania boni

 � Płyty styropianowe:
Wycinanie rowków w przyklejonych pły-
tach przy pomocy drutu oporowego na 
odpowiedniej prowadnicy lub frezowanie.

 � Płyty z wełny mineralnej:
Wycinanie rowków w przyklejonych pły-
tach frezem.

 � W  obu przypadkach zalecamy, aby 
grubość płyty ocieplającej wynosiła min.
40 mm.

Produkty

 �  Wyprofilowana siatka szklana Ca-
patect-Bossengewebe

długość każdego profilu 2000 mm
 –  Kształt A, Produkt nr 043/01
 –  Kształt B, Produkt nr 043/02
 –  Kształt C, Produkt nr 043/03

 �  Wyprofilowana siatka szklana – na-
rożnik wewnętrzny Capatect Bos-
sengewebe-Innenecke

 –  Kształt A, Produkt nr 043/11
 –  Kształt B, Produkt nr 043/12
 –  Kształt C, Produkt nr 043/13

 �  Wyprofilowana siatka szklana – na-
rożnik zewnętrzny Capatect Bos-
sengewebe-Aussenecke

 –  Kształt A, Produkt nr 043/21
 –  Kształt B, Produkt nr 043/22
 –  Kształt C, Produkt nr 043/23

 �  Kielnia do boni Capatect-Bossen-
kelle

 –  3 formy, do boni A, B, C
 –  Produkt nr 695/01

Kształty boni

 � Oferowane są trzy standardowe kształ-
ty; odpowiednio do nich wyprofilowana 
siatka szklana, potrzebne narzędzia.

 � Wyprofilowana siatka szklana – do 
płaskich powierzchni, jak i do naroży ze-
wnętrznych i wewnętrznych – umożliwia 
precyzyjne wykształcenie boni.

Kształt A Kształt B Kształt C
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Boniowanie c.d.

Wycinanie boni frezarką

 � Odpowiednio do wybranego kształ-
tu boni należy dobrać dostępny w handlu 
frez.

 � Frezarkę prowadzić z  równomiernym 
posuwem wzdłuż uprzednio umocowanej 
łaty. Oczyścić z kurzu elewację.

Wykonanie warstwy zbrojącej

 � Zaprawę zbrojącą nanieść w wycięte 
rowki i  na przylegające po obu stronach 
powierzchnie na szerokość ok. 10 cm. 
W mokrą zaprawę wcisnąć siatkę zbrojącą 
z odpowiednio ukształtowanym profilem, 
używając właściwej kielni do boni Capatect 
695/01 Bossenkelle. Miejsca styków siatki 
łączyć na zakład o szerokości ok. 10 cm. 

W rowki dołożyć zaprawę i zatrzeć kielnią 
na gładko, aby całkowicie zakryć siatkę 
zbrojącą. Klej z powierzchni pomiędzy bo-
niami „ściągnąć” silnie pacą.

 � Do wykańczania narożników zewnętrz-
nych i wewnętrznych użyć odpowiednio 
ukształtowanych profili z siatki szklanej.

 � Następnie wykonać warstwę zbrojoną 
na polach między boniami tradycyjną me-
todą, tzn. rozprowadzić zaprawę zbrojącą, 
zatopić odpowiednio przyciętą siatkę i za-
cierać „mokrym w mokre”.

Powłoka końcowa

 � Po wyschnięciu warstwy zbrojącej 
nałożyć w boniach szpachlę CapatectFe-
inspachtel, rozprowadzić kielnią do bonio-
wania i dogładzić. Powierzchnie pomiędzy 
boniami można także wykończyć szpach-
lą lub jednym z  tynków dekoracyjnych 
 Capatect. Następnie pomalować farbą np. 
Capatect 130 SI  Fassadenfinish w wybra-
nym kolorze.
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Produkty

 �  Płyty ocieplające Capatect-
Perimeterdämmplatte

 –  EPS 035 (styropian ekspandowany)
 –  Format 1000 x 500 mm
 –  Produkt nr 115/02-20

 �  Capatect-Klebe- und 
Dichtungsmasse 114

 –  bitumiczna
 –  2 składnikowa
 –  Produkt nr 114

 �  Szlam uszczelniający Disbocret 519 
Flex-Schlämme

 –  Produkt nr 519

Warianty wykonania

Z odsadzką

W płaszczyźnie elewacji, z  lub bez tynku 
cokołowego. 

Wymagania budowlane

 � Planowany poziom terenu wokół ocie-
planego budynku musi być określony 
przed rozpoczęciem prac.

 � Zgodnie z przepisami, budynki muszą 
posiadać zewnętrzną izolację pionową 
ścian podziemnych. Izolacja musi być wy-
prowadzona 30 cm ponad poziom terenu.

Mocowanie płyt ocieplających

 � Na ścianach izolowanych bitumami pły-
ty kleić masą bitumiczną Capatect-Klebe- 
und Dichtungmasse. Jeżeli zastosowano 
izolacje mineralne (szlamy uszczelniające), 
można użyć zapraw klejących mineralnych, 
np. zaprawy Capatect 190.

 � Na płyty mocowane w części podziem-
nej klej nakładać wyłącznie punktowo, aby 
umożliwić spływ wilgoci w dół.

 � Na płyty mocowane ponad poziomem 
terenu, klej nakładać metodą obwiednio-
wopunktową, aby zapewnić trwale skleje-
nie z podłożem.

 � Płyty ponad poziomem terenu nale-
ży dodatkowo mocować. Ma to zapobiec 
osuwaniu płyt w dół podczas zagęszcza-
nia gruntu.

cokoły, styk z gruntem
wykonanie ocieplonej strefy cokołu wymaga projektu, aby przejście elewacji do izolacji, 
ocieplenia i przylegającego terenu było funkcjonalne.
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cokoły, styk z gruntem c.d.

Warstwa wierzchnia

 � Systemową warstwę zbrojącą należy 
wyciągnąć nieco poniżej poziomu terenu 
(5 do 10 cm) .

 � Jeżeli przewidziano nakładanie tynku 
dekoracyjnego, należy go także wykonać 
nieco poniżej gruntu.

 � Jeżeli cokół ma mieć odsadzkę, tynk 
dekoracyjny nakłada się powyżej określonej 
wysokości. Poniżej można wykonać tynk 
mozaikowy Capatect-Buntstein-Sockel-
putz lub szpachlę Capatect-Feinspachel 
malowaną farbą Capatect-SI-Fassaden-
finish 130.

 � Pozostający pod poziomem terenu tynk 
zaizolować szlamem uszczelniającym, Ois-
bocret 519 PCC-Flex-Schläme, przed pod-
ciąganiem kapilarnym.

 � Zaleca się, celem mechanicznej ochro-
ny podziemnej części ocieplenia, przed 
zasypaniem wykopu zastosować folię ku-
bełkową. Chroni ona ocieplenie i uszczel-
nienie przed uszkodzeniem podczas 
zasypywania oraz izoluje od stojącej przy 
ścianie wody. 

Zwiększona odporność na uderzenia 

 � Przy zwiększonym obciążeniu mecha-
nicznym cokołu należy zastosować płyty 
cokołowe lub system Carbon.
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Parapety

Wykonanie parapetów musi być dosto-
sowane do wymogów systemu ociepleń. 
Parapety z aluminium spełniają wszystkie 
wymagane normy. Można także stosować 
masywne rozwiązania z kamienia natural-
nego lub sztucznego, posiadające właści-
we wyprofilowania odprowadzające wo-
dę opadową.

 � Parapety aluminiowe dostępne są wy-
łącznie na specjalne zamówienie; docinane 
na żądany wymiar. Maksymalna długość 
to 6000 mm.

Wymiary / wymagania budowlane

 � Długość parapetu należy tak dobrać, 
aby 18 mm szerokości zakończenia bocz-
nego parapetu dokładnie weszło w ościeże 
i licowało z tynkiem dekoracyjnym.

 � Głębokość należy tak dobrać, aby ka-
pinos był wysunięty co najmniej na 3 cm, 
a zakończenia boczne kończyły się przed 
powierzchnią tynku.

 � W  przypadku renowacji starych bu-
dynków, należy w zależności od istnieją-
cej sytuacji zdecydować, czy parapet może 
pozostać, czy musi być całkowicie usunię-
ty, czy też odcięty równo z licem fasady.

Montaż

 � Jako połączenie z  ramą okna stoso-
wać w razie potrzeby profil uszczelniający 
do parapetów, który nasuwa się na ramię 
łączące. Parapet mocuje się do ramy okna 
śrubami montażowymi z kapturkami ma-
skującymi.

 � Parapety mocuje się także do muru 
wspornikami montażowymi w odstępie, co 
ok. 70 cm. Każdy wspornik należy przykrę-
cić 2 śrubami, aby zapobiec sprężynowa-
niu parapetu.

 � Pustkę pod parapetem wypełnić mate-
riałem izolacyjnym. Zaleca się podklejenie 
dolnej strony parapetu taśmą wygłusza-
jącą.

 � Alternatywnie parapety można także 
wbudować później. W tym celu, należy wy-
prowadzić warstwę zbrojącą aż do ramy 
okiennej, a powierzchnię poziomą zabez-
pieczyć bitumiczną masą uszczelniającą 
Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114. 
Parapet można później wkleić na masę bi-
tumiczną 114, nałożoną pacą zębatą lub 
na pasmach silikonu Disbothan 235 Pu-
fugendicht.

 � Zakończenia boczne powinny licować 
z  tynkiem ościeży. Uszczelnienie tych 
miejsc wykonuje się taśmą uszczelniającą 
Capatect-Fugendichtband i  zamyka ela-
styczną masą do fug.

Podczas montażu parapetów należy 
zwrócić bezwzględną uwagę, aby nie 
zasłonić ewentualnych otworów odwad-
niających stolarkę okienną.
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Pomocnicze elementy montażowe
Aby pewnie i bezpiecznie przymocować 
na ocieplonych elewacjach różne przed-
mioty (numery domów, skrzynki poczto-
we, szyldy, lampy, markizy itp.), do dyspo-
zycji stoją typowe pomocnicze elementy 
montażowe. Jest to sprawdzone rozwią-
zanie w systemach ociepleniowych. Poni-
żej opisany jest sposób fachowego mon-
tażu tych elementów.

Produkty

 � krążek Ø 90 mm
 � cylinder Ø 90 mm
 � cylinder Ø125 mm
 � cylinder Ø125 mm z płytką aluminiową
 � płytka montażowa 200 x 200 mm
 �  płytka montażowa 220 x 120 mm 

z płytką aluminiową
 � Narzędzia / pomoce montażowe
 � frez do krążków
 � frez do cylindrów Ø90 mm
 � frez do cylindrów Ø125 mm
 � osłona frezu

Montaż krążków montażowych

 � Miejsce na krążek należy wyfrezować 
w powierzchni płyt ocieplających frezem 
do krążków. Krążek wcisnąć równo z po-
wierzchnią płyty.

Montaż cylindrów i płytek montażo-
wych

 � Miejsce na cylinder wykonuje się odpo-
wiednim frezem (Ø90 lub Ø125 mm) w całej 
grubości płyty ocieplającej.

 � Miejsce na płytki montażowe należy 
dokładnie wyciąć nożem.

 � Na spodnią stronę cylindrów i płytek 
nakłada się klej do płyt ocieplających i wci-
ska w przygotowany otwór, licując z po-
wierzchnią ocieplenia.

 � Elementy z płytką aluminiową dodat-
kowo przykręca się do podłoża.

 � Służą do tego załączone kołki z wkrę-
tami. Dekiel zamykający mocuje się spe-
cjalnym kitem montażowym.

 � Ewentualnie powstałe fugi należy wy-
pełnić pianką Capatect-Füllschaum i po 
związaniu miejsce przeszlifować.

Mocowanie przedmiotów

 � Do krążków montażowych można 
mocować odpowiednimi wkrętami lekkie 
przedmioty (prowadnice rolet, szyldy, nu-
mery).

 � Cylindry i płytki montażowe działają 
jak twarde podłoże. Umożliwiają montaż 
haków, konsoli. Można stosować zwykłe 
wkręty do drewna lub kołki i śruby sięga-
jące w głąb podłoża.

 � Połączenia pracujące na rozciąganie 
(balustrady, skrzynki pocztowe, daszki), 
należy kotwić w elementach z płytką alu-
miniową. Do mocowania używać wkrętów 
samogwintujących, można też w aluminio-
wej płytce wykonać nagwintowany otwór.

Te specjalne produkty dostępne są tylko 
na indywidualne zamówienie. Dla pro-
fesjonalistów do dyspozycji stoją kom-
pletne walizki montażowe ze wszystki-
mi potrzebnymi frezami i narzędziami.

Miejsce wbudowania elementów mon-
tażowych należy wcześniej precyzyjnie 
określić. Aby po wykonaniu warstwy 
zbrojącej i tynkarskiej móc elementy do-
kładnie zlokalizować, trzeba je wcześ-
niej oznaczyć, np. sztyftem
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System Capatect 100 „odmiana garażowa” 
występuje w 2 wariantach:

Wariant nr 1:
1. klej Capatect 190
2. Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy 
3. Tynk Akustyczny Capatect MG K15 

Wariant nr 2:
1. klej Capatect 190
2.  płyta z wełny mineralnej lamelowej fa-

sadowej o gęstości ≤90 kg/m3 (np. Ro-
ckwool)

3. środek gruntujący MiWo-Top
4. Tynk Akustyczny Capatect MG K15 

Etapy wykonania systemu Capatect 
100 w wersji „garażowej”

1.  Prace przygotowawcze np. zapoznanie 
się z projektem technicznym, skomple-
towanie materiałów i sprzętu, doprowa-
dzenie mediów.

2.  Sprawdzenie nośności podłoża i w ra-
zie 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 zagrun-

towaną wełnę.

Prace przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do wykonania sy-
stemu Capatect 100 należy zapoznać się 
z  jego projektem technicznym, zgroma-
dzić materiały, przygotować odpowiednie 
narzędzia i sprzęt, zapoznać się z kartami 
informacyjno-technicznymi produktów oraz 
instrukcjami obsługi urządzeń do natrysku.  

Sprawdzenie nośności podłoża i w ra-
zie potrzeby jego przygotowanie.

Przed przystąpieniem do prac należy 
dokładnie sprawdzić podłoże. W wypad-
ku nowych stropów jest to głównie ocena 
powierzchni do której bezpośrednio przy-
klejana będzie wełna mineralna.   

Podłoże powinno być czyste, suche, 
zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczysz-
czenia, substancje zmniejszające przy-
czepność (np. olej do smarowania desko-
wań) oraz nadmiar zaprawy. 

W wypadku zawilgocenia stropu należy 
w pierwszej kolejności zlikwidować przy-
czynę zawilgocenia następnie odczekać aż 
do całkowitego jego wyschnięcia.

W wypadku słabych podłoży należy 
wykonać ocenę pod kątem ich przydatno-
ści. Uszkodzone, odspajające się warstwy 
należy całkowicie usunąć.

Ubytki lub nierówności w podłożu uzu-
pełnić odpowiednią zaprawą. 

Podłoża silnie chłonące, piaszczące 
lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do 
nośnych warstw, w razie potrzeby zagrun-
tować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 sta-
nowiącym ochronę przeciw odparzeniową.

Opis prac do wariantu nr 1:

1. Przygotowanie zaprawy klejącej:
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody 
(5-6 litrów na worek 25 kg) wlać do po-
jemnika przeznaczonego na zaprawę, 
a następnie powoli wsypywać suchą mie-
szankę. Dokładnie rozmieszać mocnym 
mieszadłem elektrycznym nisko obroto-
wym, aż do uzyskania jednorodnej, po-
zbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 
10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wy-
mieszać. Po upływie tego czasu materiał 
można w  razie konieczności rozcieńczyć 

do konsystencji obróbki niewielką ilością 
wody.  W zależności od warunków atmo-
sferycznych czas gotowości materiału do 
obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschnię-
tej masy nie wolno ponownie rozrabiać wo-
dą. Minimalna temperatura obróbki: oto-
czenia, podłoża oraz materiału podczas 
obróbki i fazy schnięcia nie może być niż-
sza niż +5ºC. 

2. Klejenie płyty lamelowej PAROC CGL 
20cy
Powierzchnia przeznaczona do klejenia 
płyt musi być równa, czysta, sucha, wol-
na od środków zmniejszających przyczep-
ność (np. środków stosowanych do powle-
kania szalunków) i o temperaturze od +5 ºC 
do +30ºC. Klejenie wełny należy wykonać 
pełno-płaszczyznowo nakładając klej Ca-
patect 190 zębatą stroną pacy tynkarskiej. 

wykonanie akustycznego systemu ociepleń  

cAPAtect 100 w odmianie „garażowej”

1

2

3

4

1

2

3

Uwagi: Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet bardzo niewielkie nierówności uniemożliwiają uzyskanie jednakowej przy-
czepności. Niewłaściwa ocena stanu podłoża oraz brak właściwego przygotowania jego powierzchni mogą być przyczyną odpad-
nięcia ocieplenia od podłoża.  

 

 

 

Pokrywanie zaprawą klejową tylnej powierzchni 
płyty PAROC CGL 20cy

Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą

Mijankowe przyklejanie płyt PAROC CGL 20cy do sufitu
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Płyty z wełny należy przyklejać „na mijan-
kę” z ustalonym i stałym przesunięciem fug 
poprzecznych ruchem lekko posuwistym. 
Zużycie kleju: min. 4,5 kg /m2

3. Nakładanie tynku:
Tynk nakłada się metodą natryskową bez-
pośrednio na płyty z wełny mineralnej Pa-
roc CGL 20cy. Płyta jest fabrycznie pokryta 
warstwą gruntującą i nie wymaga przed na-
kładaniem tynku wykonania żadnych czyn-
ności przygotowawczych.

Sposób nanoszenia:
Tynk natryskiwać z odległości 30-50 cm 
(wylot dyszy od natryskiwanej powierzch-
ni). O wyborze odpowiedniego dla siebie 
urządzenia do natrysku decyduje wyko-
nawca prac.

Węże podawcze średnicy 1 cala i dłu-
gości do 10 m powinny być zakończone 
głowicą natryskującą do szpachli tynkar-
skich (głowice do tyków posiadają zbyt du-
ży kąt natryskiwania i utrudniają uzyskanie 
poprawnej optycznie powierzchni). Zużycie 
przy osiągnięciu optymalnego krycia pod-
łoża wynosi ok. 2,5 kg/m2.

Przylegające do siebie płaszczyzny po-
winny być tynkowane przez tego samego 
pracownika, co ma na celu uzyskanie jed-
norodnej powierzchni i uniknięcie indywi-
dualnych różnic związanych z wykonywa-
niem prac przez różne osoby.

Ze względu na użycie wypełniaczy i do-
datków naturalnych możliwe są nieznacz-
ne 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 ob-
róbki: otoczenia, podłoża oraz materiału 
podczas obróbki i fazy schnięcia nie może 
być niższa niż +5ºC. Nie stosować materia-
łu poniżej punktu rosy. Unikać przeciągów. 
Powyższe warunki należy utrzymać przez 
okres min. 48 godzin od momentu nało-
żenia masy tynkarskiej. Zachować szcze-
gólną ostrożność, w przypadku nocnych 
przymrozków! (dotyczy nieogrzewanych 
pomieszczeń).

Opis prac do wariantu nr 2:

1. Przygotowanie zaprawy klejącej:
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 
– 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemni-
ka przeznaczonego na zaprawę, a następ-
nie powoli wsypywać suchą mieszankę. 
Dokładnie rozmieszać mocnym mieszad-
łem elektrycznym nisko obrotowym, aż do 
uzyskania jednorodnej, pozbawionej gru-
dek 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 zależ-
ności od warunków atmosferycznych czas 
gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 
2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno 
ponownie rozrabiać wodą. Minimalna tem-
peratura obróbki: otoczenia, podłoża oraz 
materiału podczas obróbki i  fazy schnię-
cia nie może być niższa niż +5ºC. 

2. Montaż płyt z wełny mineralnej lame-
lowej fasadowej o gęstości ≤90 kg/m3

Powierzchnia przeznaczona do klejenia 
płyt musi być równa, czysta, sucha, wol-
na od środków zmniejszających przyczep-
ność (np. środków stosowanych do powle-
kania szalunków) i o temperaturze od +5ºC 
do +30ºC. Klejenie wełny należy wykonać 
pełno-płaszczyznowo nakładając klej Ca-
patect 190 zębatą stroną pacy tynkarskiej. 
Płyty z wełny należy przyklejać „na mijan-
kę” z ustalonym i stałym przesunięciem fug 
poprzecznych ruchem lekko posuwistym. 
Zużycie kleju: min. 4,5 kg /m2

Mijankowe przyklejanie płyt

3. Gruntowanie płyt z wełny mineral-
nej lamelowej
Środek MiWo-Top nanosić natryskiem, za 
pomocą urządzenia Airless. Zużycie na 
1 m2 wynosi od około 0,15-0,20 kg. Pa-
rametry natrysku jak dla farb wewnętrz-
nych (ciśnienie ok. 140 bar; dysza o śred-
nicy 0,017‘’). Natrysk może się odbywać po 
montażu na suficie lub w postaci leżącej na 
posadzce, przed montażem.
Minimalna temperatura obróbki: otocze-
nia, podłoża oraz materiału podczas ob-
róbki i  fazy schnięcia nie może być niż-
sza niż +8ºC. 

4. Nakładanie tynku:
Tynk nakłada się metodą natryskową na 
zagruntowane środkiem MiWo-Top płyty 
z wełny mineralnej. 

Tynk natryskiwać z odległości 30-50 cm 
(wylot dyszy od natryskiwanej powierzch-
ni). O wyborze odpowiedniego dla siebie 
urządzenia do natrysku decyduje wyko-
nawca prac.

Węże podawcze średnicy 1 cala i dłu-
gości do 10 m powinny być zakończone 
głowicą natryskującą do szpachli tynkar-
skich (głowice do tyków posiadają zbyt du-
ży kąt natryskiwania i utrudniają uzyskanie 
poprawnej optycznie powierzchni). Zużycie 
przy osiągnięciu optymalnego krycia pod-
łoża wynosi ok. 2,5 kg/m2.

Przylegające do siebie płaszczyzny po-
winny być tynkowane przez tego samego 
pracownika, co ma na celu uzyskanie jed-
norodnej powierzchni i uniknięcie indywi-
dualnych różnic związanych z wykonywa-
niem prac przez różne osoby.

Ze względu na użycie wypełniaczy i do-
datków naturalnych możliwe są nieznacz-
ne 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 ob-
róbki: otoczenia, podłoża oraz materiału 
podczas obróbki i fazy schnięcia nie może 

 

 
Pokrywanie zaprawą klejową tylnej powierzchni

Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą
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być niższa niż +5ºC. Nie stosować materia-
łu poniżej punktu rosy. Unikać przeciągów. 
Powyższe warunki należy utrzymać przez 
okres min. 48 godzin od momentu nało-
żenia masy tynkarskiej. Zachować szcze-
gólną ostrożność, w przypadku nocnych 
przymrozków! (dotyczy nieogrzewanych 
pomieszczeń).

Uwagi ogólne:
Roboty budowlane, związane ze stosowa-
niem systemu Capatect 100, powinny być 
wykonywane przez firmy posiadające do-
świadczenie w wykonywaniu tego rodzaju 
systemów i gwarantujące właściwą jakość 
wykonywanych prac.  Prace powinny być 
wykonane zgodnie z projektem technicz-
nym, postanowieniami AT-15-3042/2011, 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowią-
zującymi w tym zakresie Polskimi Norma-
mi i przepisami. 

Narzędzia ręczne:
–  mieszarka wolnoobrotowa
–  paca zębata (10 mm)
–  kielnia
–  pojemnik do przygotowywania kleju
–  nóż do cięcia wełny
–  poziomica
–  sznur traserski

Zadbać o dostępność odpowiedniego za-
silania elektrycznego i bieżącej wody.
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Wytyczne doboru, rozmieszczenia i zużycia łączników kotwiących do systemów dociepleń, zawierających:
 � standardowe płyty Izolacyjne ze styropianu EPS-EN 13163-CS(10)70 lub CS(10)80 wg PN EN 13163:2009, co najmniej 

klasy E reakcji na ogień (samogasnące)

Rozmieszczenie łączników

Powierzchnia fasady

wymiar płyt: 1000 x 500 mm

Zużycie łączników

Grubość płyt termoizolacyjnych ze styropianu: 20-60 mm
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Typ łączników Ca-
patect

wymagana liczba łączników/m2

wys. 0-8 m wys. 8-20 m wys. > 20 m
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ia

na
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A
–  Beton
C12/15, C16/20-C50/60

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

5 8 5 10 6 14
B

– Cegła pełna
– Cegła pełna silikatowa

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

–  Cegła pełna z betonu 
lekkiego

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

C

– Ceramika szczelinowa
– Silikaty szczelinowe

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

–  Pustaki szczelinowe 
z betonu lekkiego

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

Grubość płyt termoizolacyjnych: ≥ 60 mm

A
– Beton
C12/15, C16/20-C50/60

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

4 8 4 10 6 14

B

– Cegła pełna
– Cegła pełna silikatowa

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

–  Cegła pełna z betonu 
lekkiego

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

C

– Ceramika szczelinowa
– Silikaty szczelinowe

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

–  Pustaki szczelinowe 
z betonu lekkiego

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052

D – Lekki beton porowaty ≥0,15 Capatect 052*

E – Beton komórkowy ≥0,15 Capatect 052*

– – Ściany osłonowe ≥0,15 Capatect 052*

* Uwaga do łącznika Capatect 052
 –  z licem płyty od 60 mm jej grubości
 –  wpuszczany od 80 mm grubości płyty

Objaśnienia: Podana w tabeli liczba kołków jest liczbą minimalną. W zależności od wymiaru płyt może dochodzić 
do niewielkich odchyleń obliczeniowych między liczbą wymaganą i liczbą potrzebną w rzeczywistości. Zwłasz-
cza w przypadku docinania płyt należy odpowiednio dobierać liczbę kołków. Rysunki ilustrują zalecane i spraw-
dzone w praktyce rozmieszczenie kołków.

tabela 1

wymagane: 5/6 szt. 1 m2 zalecane: 6 szt./m2

wymagane: 4 szt. 1 m2 zalecane: 4 szt./m2

Pas krawędziowy

Szerokość pasa krawędziowego wyno-
si w zależności od geometrii budynku co 
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m, „a” 
≥ 10 cm

wymagane: 10 szt./m2 zalecane: 10 m2

wymagane: 14 szt./m2 zalecane: 14 m2

wymagane: 8 szt./m2 zalecane: 8 m2

krawędź                                ściana

„a”
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Wytyczne doboru, rozmieszczenia i zużycia łączników kotwiących do systemów dociepleń, zawierających:
 � płyty izolacyjne z wełny mineralnej 

Rozmieszczenie łączników

Powierzchnia fasady

wymiar płyt: 800 x 625 mm

Zużycie łączników

Grubość płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej: ≥ 40 mm
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Typ łączników Ca-
patect

wymagana liczba łączników/m2

wys. 0-8 m wys. 8-20 m wys. > 20 m

śc
ia

na
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A

–  Beton C12/15 ≥0,25
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 10

–  Beton C16/20-C50/60 ≥0,25
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 10

B

– Cegła pełna
– Cegła pełna silikatowa

≥0,25
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 10

–  Cegła pełna z betonu 
lekkiego

≥0,20
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 12

C
– Ceramika szczelinowa
– Silikaty szczelinowe

≥0,15
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 12

D – Lekki beton porowaty ≥0,15
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 12

E – Beton komórkowy ≥0,20 
Capatect 052*
z podkładką 153 / 90

4 6 4 8 4 12

* Uwaga do łącznika Capatect 052
 –  tylko do montażu z licem płyty od 60 mm jej grubości
 – wpuszczany od 80 mm grubości płyty

Objaśnienia: Podana w tabeli liczba kołków jest liczbą minimalną. W zależności od wymiaru płyt może dochodzić 
do niewielkich odchyleń obliczeniowych między liczbą wymaganą i liczbą potrzebną w rzeczywistości. Zwłasz-
cza w przypadku docinania płyt należy odpowiednio dobierać liczbę kołków. Rysunki ilustrują zalecana i spraw-
dzona w praktyce rozmieszczenie kołków.

tabela 2

Pas krawędziowy

Szerokość pasa krawędziowego wyno-
si w zależności od geometrii budynku co 
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m, „a” 
≥ 10 cm

wymagane: 8 szt./m2 zalecane: 8 m2

wymagane: 10 szt./m2 zalecane: 10 m2

wymagane: 12 szt./m2 zalecane: 12 m2

wymagane: 4 szt. 1 m2 zalecane: 4 szt./m2

wymagane: 6 szt. 1 m2 zalecane: 6 szt./m2

wymagane: 14 szt./m2 zalecane: 14 m2

wymagane: 6 szt./m2 zalecane: 6 m2

krawędź                                ściana

„a”
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Wytyczne doboru, rozmieszczenia i zużycia łączników kotwiących do systemów dociepleń, zawierających:
 � lamelowe płyty Izolacyjne z lamelowej welny mineralnej

Rozmieszczenie łączników

Powierzchnia fasady

wymiar płyt: 1200 x 200 mm

Zużycie łączników

tabela 3

Grubość płyt termoizolacyjnych lamelowych ≥ 40 mm
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Typ łączników Ca-
patect

wymagana liczba łączników/m2

wys. 0-8 m wys. 8-20 m wys. > 20 m

śc
ia

na
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A
–  Beton
C12/15, C16/20-C50/60

≥0,25
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

B

– Cegła pełna
– Cegła pełna silika-
towa

≥0,20
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

–  Cegła pełna z betonu 
lekkiego

≥0,20
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

C
– Ceramika szczelinowa
– Silikaty szczelinowe

≥0,20
Capatect 041
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

D – Lekki beton porowaty ≥0,20
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

E – Beton komórkowy ≥0,20
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

– – Ściany osłonowe (≥0,20)
Capatect 052*
z podkładką 153 / 140

4 5 4 8 4 11

* Uwaga do łącznika Capatect 052
 –  tylko do montażu z licem płyty od 60 mm jej grubości
 –  wpuszczany od 80 mm grubości płyty

Objaśnienia: Podana w tabeli liczba kołków jest liczbą minimalną. W zależności od wymiaru płyt może dochodzić 
do niewielkich odchyleń obliczeniowych między liczbą wymaganą i liczbą potrzebną w rzeczywistości. Zwłasz-
cza w przypadku docinania płyt należy odpowiednio dobierać liczbę kołków. Rysunki ilustrują zalecane i spraw-
dzone w praktyce rozmieszczenie kołków.

wymagane: 6 szt. 1 m2  zalecane: 6 szt./m2

wymagane: 4 szt. 1 m2  zalecane: 4 szt./m2

wymagane: 5 szt. 1 m2 zalecane: 5 szt./m2

wymagane: 8/10 szt. 1 m2 zalecane: 10 szt./m2

wymagane: 11 szt. 1 m2 zalecane: 11 szt./m2

wymagane: 14 szt. 1 m2 zalecane: 15 szt./m2

Pas krawędziowy

Szerokość pasa krawędziowego wyno-
si w zależności od geometrii budynku co 
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m, „a” 
≥ 10 cm

krawędź                           ściana

„a”



Warunki techniczne wykonawstwa  39

Indeks produktów (alfabetyczny)      

Amphisilan-Fassadenputz R i K tynki silikonowe 5, 19
Anputzprofil listwa przyokienna 25, 26
Ansatzmörtel zaprawa klejąca do płytek okładzinowych Meldorfer 22
Bossen bonie 27
Bossengewebe siatka zbrojąca do boniowań 27
Bossenkelle kielnia do boniowań 27, 28
Buntsteinputz tynk do cokołów z barwnego grysu 19
Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa 4, 5, 6, 7, 9, 16, 19, 29, 33, 34
Capatect 190S masa klejowa 5, 9
Dehnfugenprofil „Plus”  profil dylatacyjny „Plus” 24
Diagonalarmierung zbrojenie diagonalne 16
Dichtungmasse masa bitumiczna 29
DübeltelIer grzybek kołka 14
Eckschutzschiene listwa ochronna do narożników 15
Edelkratzputz szlachetny tynk drapany 17, 19, 21
Faschenputz K10 tynk akrylowy, drobnoziarnisty do ościeży 19
Flex-Schläme szlam uszczelniający 29, 30
Fräsaufsatz frez 17
Fugendichtbänder gąbki uszczelniające 24, 25
Fugenmörtel, Meldorfer zaprawa do fugowania, system Meldorfer 22, 23
Füllschaum B1 pianka uszczelniająca 10, 32
Gewebe-Anschlussleiste „Mini”  listwa przyokienna 25, 26
Gewebe-Anschlussleiste „Plus”  listwa przyokienna 25, 26
Gewebeband siatka na rolce 17, 18
Gewebe-Eckschutz narożnik ochronny wzmacniany siatką z włókna szklanego 15
Gewebe-Eckschutz „Plus” narożnik ochronny wzmacniany siatką z włókna szklanego „PIus”  15
Konzentrat 111 rozcieńczalnik 19, 20, 33
Meldorfer płytki okładzinowe Meldorfer 22, 23
Mineral-Leichtputze R i K lekkie tynki mineralne 4, 19
Montage-Schlagschrauben śruby montażowe 8
Montage-Set zestaw montażowy 8
Panzergewebe 652 siatka zbrojąca pancerna 17
Putzgrund 610 podkład tynkarski 4, 5, 6, 7, 19, 21, 22
Schlagdübel kołki wbijane 18
SI-Fassadenfinish 130 farba egalizacyjna krzemianowa 19, 21, 30
Sylitol-Fassadenputz R i K tynki krzemianowe 19
Sockelschutzplatte płyta cokołowa 17
Sockelschiene „plus”  listwa startowa 10, 18
ThermoSan farba silikonowa 4, 19, 21
Tropfkantenprofil „Plus”  kapinos 15
Winkelschere nożyce do cięcia płytek, system Meldorfer  12
Zahnkelle, Meldorfer paca zębata, system Meldorfer 22
ZF-Spachtel 699 szpachla bezcementowa 5, 16, 22



05
/2

01
2

Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:

WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

ZACHODNIO-POMORSKIE 606 928 570 szczecin@caparol.pl

LUBUSKIE 728 882 926 zielonagora@caparol.pl

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

OPOLSKIE/DOLNOŚLĄSKIE 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

ŚLĄSKIE PÓŁNOCNE 602 250 974 slask@caparol.pl

ŚLĄSKIE POŁUDNIOWE 602 250 924 katowice@caparol.pl

MAŁOPOLSKIE 606 928 593 krakow@caparol.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

LUBELSKIE 602 121 403 lublin@caparol.pl

MAZOWIECKIE 604 278 460 warszawa@caparol.pl

604 194 378 warszawa01@caparol.pl

604 278 547 mazowsze@caparol.pl

ŁÓDZKIE 606 928 569 lodz@caparol.pl

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

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

KUJAWSKO-POMORSKIE 606 609 711 bydgoszcz@caparol.pl

POMORSKIE 602 220 890 gdansk@caparol.pl

 668 927 221 gdansk01@caparol.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 602 781 788 olsztyn@caparol.pl

PODLASKIE 604 521 752 bialystok@caparol.pl


