
CAPATECT 
System ociepleń wewnętrznych
Proste. Efektywne. Ekologiczne.

Dostawca profesjonalnych rozwiązań



Capatect IDS – System ociepleń wewnętrznych
Skorzystaj z innowacyjnego systemu ociepleń wewnętrznych Capatect IDS, a w nim wybierz i zastosuj 
specjalny narożnik. Unikalny Thermowinkel IDS (kątownik termoizolacyjny), w przeciwieństwie do 
tradycyjnego klina izolacyjnego, jest całkowicie osadzony w tynku – dzięki czemu ściany pozostają 
absolutnie płaskie i optycznie atrakcyjne.

Thermowinkel lepszy niż klin izolacyjny

Capatect IDS
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redukujący mostki 
cieplne
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System ociepleń wewnętrznych Capatect
Wyjątkowe, dekoracyjne powierzchnie

Po tym symbolu można rozpoznać powłoki  
i produkty uzupełniające, kompatybilne z systemem    
ociepleń wewnętrznych Capatect IDS.

Więcej informacji na stronie 15.

Kompatybilne z systemem 
ociepleń wewnętrznych
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Kątownik termoizolacyjny IDS –
niewidoczna optymalizacja mostków cieplnych

Innowacyjne
rozwiązanie

zapobiegające
powstawaniu

zimnych
narożników

Równe ściany, perfekcyjne narożniki
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Capatect IDS – system ociepleń wewnętrznych.
Odczuwalna różnica.

Temperatura 
zewnętrzna

-10°C

Przyjemna atmosfera w pomieszczeniach 

Przyjazna atmosfera w pomieszczeniu występuje wów-
czas, gdy dobrze się w nim czujemy. Takie odczucie 
w dużym stopniu zależy oczywiście od pory roku ale 
także od naszych indywidualnych preferencji. Przyjmuje 
się, że temperatura ok. 20°C zapewnia większości ludzi 
tzw. komfort termiczny.

W pomieszczeniach o niedostatecznej izolacji termicznej 
często czujemy się niekomfortowo. Zimą jest za zimno, 
a latem za gorąco. Wymiana okien i systemu ogrzewania 
z reguły okazuje się niewystarczająca. Trwałe i zrówno-
ważone rozwiązanie tego problemu możliwe jest tylko 
dzięki odpowiedniej modernizacji budynku uwzględnia-
jącej aspekt izolacji termicznej.

Aspekty ekonomiczne

Optymalna izolacja przy pomocy innowacyjnego systemu  
IDS oznacza przede wszystkim dwie rzeczy: niższe zuży-
cie energii (przyjazne dla środowiska), a co za tym idzie, 
niższe koszty ogrzewania. Optymalizacja obiektu pod 
względem sprawności termicznej powoduje zwiększenie 
wartości rynkowej nieruchomości i przynosi wiele innych 
praktycznych korzyści. Pomieszczenia używane tylko 

okresowo (pokoje gościnne, domki weekendowe itp.) 
można szybko ogrzać do pożądanej temperatury.

Ponadto inwestycje polegające na optymalizacji termicznej 
budynków są wspierane w ramach różnych programów 
finansowania. Dzięki temu koszty poniesione na wykona-
nie izolacji jeszcze szybciej się zwracają.

Zachęcające są także zalety związane z samą realizacją 
izolacji wewnętrznej. W porównaniu z izolacją zewnętrzną 
nie występują takie pozycje kosztów jak montaż i de-
montaż rusztowań oraz opłaty związane z przestojami 
w czasie prac montażowych. Systemy izolacji wewnętrznej 
mogą być wykonywane przez cały rok niezależnie od wa-
runków atmosferycznych – po kolei w każdym mieszkaniu 
lub pomieszczeniu.

W przypadku izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych 
proponujemy utrzymanie wartości współczynnika prze-
nikania ciepła „U” zalecanego przez aktualne przepisy 
budowlane. Ciekawe jest jednakże, iż badania prowadzo-
ne w Niemczech wykazały, że uzyskanie współczynnika 
„U” na poziomie 0,35 W/(m²K) wystarcza do uzyskania 
komfortu termicznego i efektu „suchej ściany”.

Temperatura 
powierzchni ściany
Tak ciepła jest ściana.

Temperatura wnętrza
Do tej wartości 

mieszkaniec ogrzewa 
pomieszczenie

20°C
Komfort termiczny 
Takiej temperatury 

oczekuje mieszkaniec.

Temperatura 
zewnętrzna

-10°C 20°C18°C

Temperatura 
powierzchni ściany
Tak zimna jest ściana.

20°C
Komfort termiczny
Takiej temperatury 

oczekuje mieszkaniec.

10°C 22°C

Temperatura wnętrza
Do tej wartości 

mieszkaniec ogrzewa 
pomieszczenie
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Bezpieczna aplikacja

System izolacji wewnętrznej Capatect IDS funkcjonuje 
jak dobrze dobrany zespół. Każdy element systemu ma 
odpowiednie miejsce oraz odpowiednie właściwości, 
ale dopiero działając wspólnie i w porozumieniu tworzą 
prosty i funkcjonalny zbiór podzespołów  zapewniających 
optymalną skuteczność działania.

Jak działają poszczególne elementy systemu?

Strumień wilgotnego powietrza, powstający głównie 
w chłodnych miesiącach roku w wyniku procesów dy-
fuzyjnych, przepływa z ciepłego wnętrza na zewnątrz po-
wodując lekkie zawilgocenie krawędzi warstwy izolacyjnej. 
Wtedy proces stałego i równomiernego rozprowadzania 
wilgoci jest aktywnie wspierany przez przepuszczalną dla 
pary wodnej zaprawę IDS Meistermörtel. Zapewniona jest 
regulacja wchłaniania wilgoci, odpowiednio gromadzonej 
i oddawanej przez materiał izolacyjny. Dzięki temu nie 
ma warunków do powstawania na ścianach wykwitów 
pleśni i grzybów, co gwarantuje higieniczną atmosferę 
w pomieszczeniach.

* Mury: cegła kratówka, RD = 1400 kg/m3

  Obliczenie bez dokładnego uwzględnienia indywidualnych uwarunkowań i mostków 
cieplnych

Przykładowe wyliczenie dla domu jednorodzinnego wybudowanego w latach 50. lub 60.*:

Zastosowanie systemu ociepleń wewnętrznych Capatect IDS powoduje znaczne podwyższenie tem-
peratury powierzchni ściany, redukując równocześnie różnicę temperatur między ścianą a pomieszczeniem do 
zaledwie kilku stopni Celsjusza. Różnica temperatury wynosząca poniżej 4°C jest uznawana za komfortową.
Mieszkańcy muszą mniej ogrzewać pomieszczenie, aby uzyskać pożądaną przyjemną temperaturę. Tym samym 
zużywają mniej energii i obniżają koszty eksploatacji. Powyższa zasada obowiązuje zresztą także w drugą stronę – 
przy wysokich temperaturach zewnętrznych system izolacji wewnętrznej redukuje strumień ciepła napływający do 
wnętrza. Dzięki temu atmosfera w pomieszczeniu pozostaje komfortowa także bez korzystania z klimatyzacji.

Ocieplenie wewnętrzne ścian zewnętrznych

AWand= 100 m2

UIST = 1,7 W/(m2K)

UNEU = 0,35 W/(m2K), dzięki wykonaniu ocieplenia wewnętrznego

eges,E = 1,99 (standardowy kocioł olejowy)

Dla ściany o powierzchni 100 m2 wynika z tego:

QH,IST = 1 * 100 m² * 1,7 W/(m2K) * 75 ≈ 12 800 kWh/a

QH,NEU= 1 * 100 m2 * 0,35 W/(m2K) * 75 ≈ 2600 kWh/a

Ponad 80%
strat ciepła przenikającego przez 

ściany zewnętrzne można uniknąć dzięki 
zastosowaniu izolacji

Łączna roczna oszczędność energii: 
∆QE = (12.800-2.600) * 1,99 ≈

20 000 kWh
Oszczędność paliwa w ciągu roku: 

∆B = 20.300 kWh/a / 10 kWh/l ≈ 

2000 l oleju
opałowego

AWand – powierzchnia ściany
UIST – aktualna wartość „U” (współczynnik przenikania ciepła)
UNEU – nowa wartość „U”
eges,E – odwrotność sprawność instalacji z kotłem olejowym
QH,IST – roczne zapotrzebowanie na energię końcową – wartość przed ociepleniem
QH,NEU – wartość po wykonaniu docieplenia

∆QE – roczna oszczędność kosztów energii
∆B – oszczędność paliwa
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Przy niskich temperaturach zewnętrznych nieizolowane ściany zewnętrzne ulegają znacznemu ochło-
dzeniu, są zimne także od wewnątrz – mimo iż temperatura w pomieszczeniu jest wysoka. Powstająca w ten sposób 
różnica temperatur jest odczuwana jako nieprzyjemny strumień zimnego powietrza. Osoba przebywająca w takim 
pomieszczeniu automatycznie zwiększa ogrzewanie, aby podnieść temperaturę do odczuwalnych 20°C, chociaż 
w rzeczywistości w tym pomieszczeniu temperatura jest właściwa. Marnuje się w ten sposób energię i pieniądze. 
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Rozwiązanie dla tych, którzy chcą  
zachować dotychczasową elewację.

Czasem elewacja jest cenna i trzeba ją zachować w do-
tychczasowej formie. W przypadku budynków zabytko-
wych, np. wykonanych w technologii ściany szkieletowej 
(tzw. mur pruski), zdobionych sztukaterią, posiadających 
okładzinę z cegły klinkierowej lub kamienia naturalnego 
aspekty estetyczne stają się priorytetowe. Dzięki spe-
cjalistycznym rozwiązaniom firmy Caparol można zre-
zygnować z  izolacji zewnętrznej. Perfekcyjnie dobrany 
system ociepleń wewnętrznych Capatect pozwala teraz 
na zapewnienie wymaganych wartości parametrów ter-
micznych pomieszczeń także w obiektach zabytkowych. 
Stare budowle borykają się niejednokrotnie z  problemem 
wilgoci, która jest nie tylko mierzalna ale także wyczuwal-
na – charakterystyczny zapach wilgoci w pomieszczeniu. 
Wymiana okien i systemu ogrzewania z reguły okazuje 

się niewystarczająca. Trwałe i zrównoważone rozwiązanie 
tego problemu możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej 
modernizacji budynku uwzględniającej szerokie spektrum 
problemów, w tym, aspekt ochrony termicznej.
Niewystarczająca izolacja termiczna obiektu może być 
przyczyną zagrzybienia, które często ma negatywny 
wpływ na nasze zdrowie oraz powoduje poważne szkody 
budowlane.
Pomoc w rozwiązaniu tego problemu oferuje system 
mineralnych ociepleń wewnętrznych Capatect IDS, 
zapewniając satysfakcję wszystkim zainteresowanym. 
Mieszkańcy odczuwają poprawę atmosfery w swoich po-
mieszczeniach, wykonawcy otrzymują świetne rozwiąza-
nie techniczne, a inwestor ogranicza koszty eksploatacji. 
Wszyscy są zadowoleni.

Podstawowe informacje o mineralnym systemie ociepleń wewnętrznych:

IDS Mineral – ocieplenie ekologiczne i niepalne (λ = 0,042 W/(mK)

IDS Meistermörtel – zaprawa uniwersalne 3w1 – klejenie/zbrojenie/gładzenie

Capatect IDS – system ociepleń wewnętrznych Caparol
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Badanie. Planowanie. Izolacja.
Analiza stanu obiektu:

Przed wykonaniem systemu izolacji wewnętrznej Capa-
tect IDS należy koniecznie starannie zbadać stan obiektu. 
Najważniejszy jest przy tym stan murów zewnętrznych 
budynku: zastosowane materiały budowlane, wartość 
oporu cieplnego R, mostki termiczne i opór dyfuzyjny.

Prawidłowa analiza stanu obiektu wymaga znajomości 
określonych faktów. W wielu starych ale ogrzewanych 
obiektach z reguły nie występowały problemy związane 
z zagrzybieniem, gdyż liczne szpary, nieszczelne okna 
i drzwi, itp. zapewniały stałą wymianę powietrza. Cena 
braku zagrzybionych ścian w takich obiektach jest jednak 
w całym tego słowa znaczeniu wysoka, gdyż konieczne 
są duże nakłady na ogrzewanie. W wyniku uszczelnienia 
budowli (na przykład w wyniku wymiany starych okien) 
wzrasta ryzyko zagrzybienia, gdyż wilgoć znajdująca się 
w powietrzu pomieszczenia będzie się osadzać na nie-
izolowanych ościeżach okien lub w narożnikach zimnej 
powierzchni ściany wewnętrznej. Dlatego w ramach kom-
pleksowej koncepcji ochrony termicznej przygotowywanej 
w związku z montażem energooszczędnych okien należy 
zawsze przewidzieć ocieplenie ścian zewnętrznych.

Szczególnie ważny jest stan zawilgocenia murów, ponie-
waż system izolacji wewnętrznej powinien być stosowany 

wyłącznie na ścianach zewnętrznych zabezpieczonych 
przed wilgocią przedostającą się pionowo lub poziomo. 

Należy tu dodać, iż niezwykle ważny jest stan techniczny 
dachu i rur spustowych, a jednocześnie prawidłowo funk-
cjonująca izolacja pozioma i pionowa. Inaczej mówiąc, 
ściana zewnętrzna musi być sucha.

Wewnętrzna izolacja termiczna aktywna kapilarnie nie 
może prawidłowo funkcjonować, jeżeli budynek nie po-
siada skutecznej izolacji poziomej i pionowej, ponieważ 
zawilgocone ściany zakłócają prawidłowe procesy w ter-
moizolacji. Capatect IDS można stosować tylko na mury 
suche.

Ewentualne, stwierdzone podczas kwalifikującej oceny 
stanu elewacji wady, należy fachowo usunąć podejmując 
odpowiednie działania.

Ważne: zagrzybienie, oprócz negatywnych wrażeń este-
tycznych, stanowi także poważne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców.

Dlatego konieczne jest staranne przeprowadzenie mo-
dernizacji i dokładne usunięcie śladów zagrzybienia i za-
wilgocenia.

Stosuj profesjonalne rozwiązania. Thermowinkel IDS.
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Pojawianie się grzybów w pomieszczeniach nie jest rzad-
kością, a przyczyny tego zjawiska mogą być bardzo różne. 
W celu przeprowadzenia prawidłowej termomodernizacji 
należy najpierw zidentyfikować bezpośrednio na miejscu 
okoliczności odpowiedzialne za powstawanie wykwitów 
grzybów. Procesowi powstawania grzybów często sprzyja 
niewłaściwe zachowanie użytkowników pomieszczeń, 
np. suszenie w mieszkaniu prania, niewłaściwe ogrzewanie 
lub niedostateczne wietrzenie pomieszczeń. Przed podję-
ciem decyzji o sposobie przeprowadzenia termomoderni-
zacji należy także sprawdzić ewentualne wady ogólnobu-
dowlane, takie jak brak uszczelnień lub niewystarczające 
zabezpieczenie elewacji przed zacinaniem deszczu.

Często jednak przyczyną wzrostu grzybów są występujące 
w przegrodach zewnętrznych mostki cieplne uwarunkowa-
ne konstrukcyjnie, a także spowodowane zastosowaniem 
niewłaściwej izolacji termicznej elementów konstrukcyj-
nych. Procesowi wzrostu grzybów sprzyja dodatkowo 
brak odpowiedniej wymiany powietrza i odpowiedniego 
dogrzania ścian spowodowany obecnością masywnych 
mebli, zasłon i innych przeszkód stojących przy ścianie ze-
wnętrznej. Słaba lub niedostateczna izolacja cieplna ścian 
zewnętrznych przyczynia się do powstawania wykwitów 
grzybowych na eksponowanych powierzchniach i może 
prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców 
i znacznych szkód w budynku. Przy niskich temperaturach 
zewnętrznych nieocieplone ściany zewnętrzne wykazują 
na powierzchni od strony pomieszczenia zdecydowanie 
niższe temperatury od temperatury powietrza w pomiesz-
czeniu. Wykrapla się na nich woda, która w przypadku 
obecności odpowiedniej pożywki organicznej, np. tapet, 

klejów lub gipsowych materiałów budowlanych, prowadzi 
do powstawania wykwitów grzybowych.

Problem może rozwiązać odpowiednia termomoderni-
zacja przegród zewnętrznych podnosząca temperaturę 
powierzchni ścian. Dzięki zastosowaniu specjalnego sys-
temu ociepleń wewnętrznych osiągnięty zostanie poziom 
ochrony cieplnej odpowiedni pod względem sanitarnym. 
W połączeniu z alkalicznym odczynem powłok, porowa-
ta struktura płyt zapewni równomierne rozprowadzenie 
wilgoci w przekroju poprzecznym, a następnie jej sukce-
sywne oddawanie do powietrza w pomieszczeniu. W ten 
sposób powierzchnia ściany, która była wilgotna przed 
wykonaniem ocieplenia, pozostanie teraz sucha. Jeżeli 
jeszcze do tego zastosujemy odpowiednio skuteczną 
wentylację pomieszczenia, ściana pozostanie wolna od 
grzybów.

Efekt ten będzie na pewno wzmocniony dzięki konse-
kwentnemu wykonywaniu poszczególnych warstw z ma-
teriałów mineralnych, łącznie z wykończeniem powierzch-
ni i powłoką malarską. Wówczas przyjemna atmosfera 
w domu zostanie zapewniona.

Właściwości proponowanych materiałów:

• Dyfuzyjność

• Aktywność kapilarna

• Niepalność, klasa A1

• Alkaliczność – nie dopuszcza do rozwoju grzybów

• Trwałość kształtu

• Ekologiczność

Ocieplanie od wewnątrz – suche ściany
Przyczyny i usuwanie zagrzybienia
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Wnętrze

Minimalny
strumień
pary

Brak kondensatu

Powierzchnia
zewnętrzna

Krzywa
temperatury

i ciśnienia pary

Powierzchnia
 zewnętrzna

Krzywa
temperatury

i ciśnienia pary

Wnętrze

Strumień pary

Kondensat

Transport cieczy

Izolacja wewnętrzna hamująca proces dyfuzji: Strumień dyfuzji przenikający 
w głąb konstrukcji zostaje zablokowany poprzez zastosowanie folii nieprzepusz-
czającej pary wodnej.

Termoizolacja wewnętrzna – blokująca dyfuzję: 
systemy termoizolacyjne zawsze należy oceniać pod kątem 
możliwości wzrostu zawilgocenia w przekroju poprzecznym 
ściany. Podstawę takiej oceny stanowi wykładnicza zależ-
ność między temperaturą, a ciśnieniem pary nasyconej*. 
Dyfuzja pary zachodzi pod wpływem różnicy ciśnień. Para 
wodna przemieszcza się z obszarów o wyższym ciśnieniu 
do strefy o niższym ciśnieniu. W przypadku różnicy tem-
peratur para zawsze przepływa od temperatury wyższej 
do niższej, nawet jeżeli względna wilgotność powietrza po 
obu stronach jest taka sama, gdyż ciepłe powietrze zawsze 
zawiera „względnie“ więcej wilgoci niż powietrze chłodne.
W przypadku termoizolacji wewnętrznej warstwa o najwięk-
szej różnicy temperatur, czyli warstwa izolacji cieplnej, znaj-
duje się na wewnętrznej stronie ściany, w związku z czym 
ze względu na dużą różnicę temperatur w zimie następuje 
przepływ strumienia dyfuzyjnego do wnętrza ściany. Ten 
strumień dyfuzyjny musi być przerwany lub przejęty przez 
system izolacji.
Systemy nieprzepuszczalne dla pary, w których od strony 
pomieszczenia zakładana jest folia paroszczelna lub inne 
odpowiednie warstwy funkcjonalne uniemożliwiają dyfuzję 
pary do wnętrza ściany. Opór dyfuzyjny musi być na tyle 
duży, aby po stronie zimnej powierzchni nie następowała 
kondensacja pary, która mogłaby spowodować uszkodze-
nie systemu izolacji wewnętrznej. Bardziej zaawansowanym 
rozwiązaniem są systemy izolacji wewnętrznej zawierające 
elementy blokujące parę w zależności od stopnia zawilgoce-
nia, których celem jest optymalizacja bilansu między wilgocią 
powstającą zimą a parowaniem w okresie letnim poprzez 
wykorzystanie oporności dyfuzyjnej uzależnionej od wilgoci.

Źródło: Taupunkt, Kondensat und Kapillaraktivität: Fachtermini im Kontext der Innendämmung, 
Dr. Gregor A, Scheffler, Rudolf Plaga – 2. Internationaler Innendämmkongress TU Dresden

*  Para nasycona to taka para, która już nie może pomieścić więcej pary w danej objętości 
i jej nadmiar skrapla się. 

Fizyka budowli w skrócie

Termoizolacja wewnętrzna – otwarta dyfuzyjnie: 
aktywne systemy kapilarne umożliwiają w okresie zimowym 
przepływ strumienia dyfuzji do wnętrza ściany, przejmują 
powstającą wilgoć i transportują ją drogą kapilarną z po-
wrotem do wewnętrznej powierzchni ściany. Dzięki temu 
poziom wilgoci w ścianie jest stale redukowany do poziomu 
niekrytycznego i równocześnie ściana chroniona izolacją IDS 
pozostaje stale otwarta dyfuzyjnie dla pary, a także stanowi 
bufor (magazyn) w przypadku szczytowego zawilgocenia 
pochodzącego  z powietrza gromadzącego się wewnątrz 
pomieszczenia i jednocześnie umożliwia skuteczny transport 
wilgoci do wnętrza mieszkania, gdy pojawią się sprzyjające 
okoliczności. Dlatego w ociepleniach wewnętrznych kluczowa 
jest skuteczna wentylacja. 
Wszystkie elementy systemu pełnią w nim ważne zadania. 
W przypadku osiągnięcia krytycznego ciśnienia pary nasy-
conej zaprawa klejąca – ze względu na większe przewodnic-
two ciepła i większą oporność dyfuzyjną – wymusza proces 
kondensacji wewnątrz izolacji lub na granicy między warstwą 
izolacyjną a zaprawą klejową. W ten sposób wilgoć może być 
wchłonięta przez materiał izolacyjny i przetransportowana 
z powrotem do wnętrza pomieszczenia. Przemieszczanie się 
kondensatu na drodze kapilarnej odbywa się odpowiednio do 
ciśnienia kapilarnego, a zatem odpowiednio do różnicy wil-
gotności. Para wodna również przemieszcza się od obszaru 
większego do obszaru mniejszego ciśnienia. Ze względu na 
fakt, że oba wspomniane powyżej mechanizmy transportu 
funkcjonują pod wpływem różnych sił, mogą one przebiegać 
równocześnie w przeciwnych kierunkach. W ten sposób 
powstaje równowaga między dyfuzją pary zachodzącą w jed-
nym kierunku, a przepływem kapilarnym przebiegającym 
w przeciwnym kierunku. Dzięki temu zjawisku poziom wilgoci 
w ścianie jest utrzymywany na optymalnym poziomie, co 
pozytywnie wpływa na atmosferę panującą w pomieszczeniu.

Przepuszczająca parę izolacja wewnętrzna aktywna kapilarnie: Strumień 
dyfuzji może bez przeszkód przenikać w głąb konstrukcji.
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Przykładowy rozkład temperatur z/lub bez ocieplenia

Minimalna ochrona cieplna wymagana ze 

względów higienicznych zgodnie z normą 

DIN 4108-2 nie jest spełniona 

fRSI* = 0,67 < 0,70

11,76°C 
< 12,6°C – ryzyko rozwoju grzybów i pleśni!

Minimalna ochrona cieplna wymagana ze 

względów higienicznych zgodnie z normą 

DIN 4108-2 nie jest spełniona 

fRSI* = 0,66 < 0,70

11,48°C
< 12,6°C – ryzyko rozwoju grzybów i pleśni!

Zapewniona minimalna ochrona cieplna wy-

magana ze względów higienicznych zgodnie 

z normą DIN 4108-2 

fRSI* = 0,75 > 0,70

16,23°C
> 12,6°C – brak ryzyka; warunki niesprzyja-

jące do rozwoju grzybów i pleśni!

Bez ocieplenia

Temperatura powierzchni w strefie połącze-

nia (narożnik wewnętrzny) bez zastosowania 

ocieplenia wewnętrznego

Bez termo kątownika

Temperatura powierzchni w strefie połącze-

nia (narożnik wewnętrzny) z ociepleniem we-

wnętrznym (80 mm)

Z ociepleniem i kątownikiem  

termoizolacyjnym

Temperatura powierzchni w  strefie połą-

czenia (narożnik wewnętrzny) z ociepleniem 

wewnętrznym (80 mm) i kątownikiem termo-

izolacyjnym

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

Należy pamiętać, że przy normalnej temperaturze pomieszczenia 
wynoszącej 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 
w narożnikach zimnych przegród względna wilgotność powietrza 
przekracza 85%. Wynika to z faktu, że zimne powietrze wchłania 
mniejszą ilość wilgoci niż powietrze ciepłe. Stwarza to dogodne 
warunki do rozwoju grzybów. Dlatego też oprócz wykonania 
izolacji wewnętrznej na ścianach zewnętrznych konieczne jest 

także podjęcie dodatkowych działań na otaczających je ele-
mentach konstrukcyjnych w celu zapewnienia ochrony cieplnej 
zgodnie z wymaganiami higieny wg normy DIN 4108-2, a tym 
samym niedopuszczenia do powstawania grzybów. Z reguły 
izolowana ściana oklejana jest mineralnymi płytami izolacyjnymi 
lub mineralnymi klinami izolacyjnymi sięgającymi w głąb po-
mieszczenia nawet na szerokości do 50 cm. Takie rozwiązanie 
pozwala wprawdzie na spełnienie kryteriów wynikających z fizyki 
budowli, jest jednak widoczne i z estetycznego punktu widzenia 
nie zawsze w pełni akceptowane.

Dlatego zaprojektowaliśmy kątownik termoizolacyjny IDS Ther-
mowinkel, który funkcjonuje tak samo jak klin izolacyjny, a za-
sadnicza różnica polega na tym , że jest on schowany w płasz-
czyźnie starego tynku. Ten specjalny, „niewidoczny” produkt 
spełnia wymagania estetyczne, a ryzyko powstawania grzybów 
zostaje w znacznym stopniu ograniczone.

Dodatkowe informacje: ściany wolne od grzybów

11,95°C

11,17°C 13,45°C 14,27°C

13,75°C11,76°C 11,48°C

16,23°C

13,69°C 14,53°C 14,37°C

fRSI – współczynnik temperaturowy służący do oceny niebezpieczeństwa tworzenia się pleśni na powierzchni przegród budowlanych. Współ-

czynnik fRSI to różnica pomiędzy temperaturą powierzchni i temperaturą powietrza na zewnątrz (θsi – θe) podzielona przez różnicę temperatury 

powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (θi – θe):  fRSI  powinien być większy od 0,70. 

Mostki termiczne
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Prosty program produktów. 

IDS Mineral 

1. IDS Meistermörtel (zaprawa)

2. IDS Armierungsgewebe (siatka zbrojąca)

3. IDS Thermowinkel (kątownik termoizolacyjny)

4. IDS Taśma izolacyjna z filcu konopnego

5. IDS Kostka elektryczna

6. IDS Płyta do ościeży

7. IDS Klin termoizolacyjny

Płyty IDS Mineral  
– ekologiczna, naturalna termoizolacja:

•  homogeniczne, czysto mineralne, wykonane z piasku 
kwarcowego, wapna i cementu

• przepuszczalne dla pary wodnej

• aktywne kapilarnie

Mineralna płyta IDS stanowi trzon systemu ociepleń we-
wnętrznych Capatect. Jest przeznaczona do zastoso-
wań w obiektach, gdzie jest niemożliwe ocieplenie od 
zewnątrz, np. budowle zabytkowe. Sprawdza się także 
jako materiał poprawiający klasę odporności ogniowej, 
np. na klatkach schodowych.  

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

• Wyróżnia się jako produkt ekologiczny

• Doskonały dla budowli zabytkowych

• Chroniący przed grzybami i pleśnią

• Niepalny, A1

System IDS Mineral
Mineralna alternatywa.
Przyjazna dla budżetu i środowiska.

Kompatybilne z systemem 
ociepleń wewnętrznych
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Podstawowe informacje  
o systemie Capatect IDS

PRODUKT WYMIARY ZUŻYCIE UWAGI

IDS Mineral

Mineralna płyta izolacyjna

600 x 380 mm

grubość od 50 do 200 mm

4,4 płyty/m² Aktywna kapilarnie płyta 
izolacyjna do systemów 
ociepleń wewnętrznych 
tolerujących kondensat

IDS Meistermörtel

Do Klejenia

Do Zbrojenia

Do Szpachlowania

25 kg/worek ok. 0,6 kg/m2/mm*

ok. 1,3 kg/m²/mm

ok. 1,3 kg/m²/mm

Klejenie całopowierzchniowe

Warstwa zbrojąca ok. 5 mm

Warstwa wierzchnia ok. 2 mm

IDS Armierungsgewebe

Siatka zbrojąca

Rolka

50 m x 1,0 m

ok. 1,1 m2/m Oczka 4 x 4 mm 

Masa 118 g/m²

IDS Thermowinkel

Kątownik Termoizolacyjny

120 x 60 mm, 

długość 1500 mm;

1 m/mb Z zakładami siatki w celu 
lepszego połączenia  
(min. 100 mm)

IDS Mineraldämmkeil

Mineralny klin izolacyjny

500 x 380 mm x 60/20 mm 2 sztuki/mb 20 sztuk w kartonie

IDS Hanf-Filz

Dämmstreifen

Taśma izolacyjna z konopi

Rolka

25 m x 100 mm x 5 mm

2 rolki w kartonie

1 m//mb Taśma izolacyjna 
i uszczelniająca, także 
do wypełniania szczelin

IDS Elektroquader

Kostka elektryczna

Miejsce na gniazdko Ø 60 mm

Grubość 120 mm

Kostka elektryczna pojedyncza

Kostka elektryczna podwójna

Kostka elektryczna do lamp

Możliwość dopasowania 
do grubości izolacji,  
minimum 60 mm

IDS Leibungsplatten

Płyty do ościeży z IDS

Mineral

500 x 150 mm (25 i 30 mm) 2 sztuki/mb 36/26 płyt w kartonie

Więcej informacji o naszych produktach – 
zobacz www.caparol.pl

WAŻNE

3 w 1
Zaprawę IDS Meister-

mörtel można stosować 
jako klej do płyt, materiał 

do warstwy zbrojącej 
i tynk wierzchni!

Inne produkty związane z ociepleniem wewnętrznym,  

np. łączniki mechaniczne, czy profile do tynków znajdują się  

w grupie materiałów ociepleniowych Capatect

* zużycie testowe na gładkiej powierzchni przy nakładaniu pacą zębatą o wysokości zęba 10 mm
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Rozwiązania kompatybilne z systemem ociepleń IDS

Techniki kładzenia gładzi  
i szpachlowania Capadecor®

Techniki kładzenia gładzi wapiennej mają długą tradycję, 
zapewniają estetyczne powierzchnie i są ekologiczne. 
Wapno ma właściwości alkaliczne, dzięki czemu w natu-
ralny sposób zapobiega rozmnażaniu się bakterii i wzro-
stowi grzybów. Aktywność kapilarna drobnych porów 
powoduje, że materiał ten w określonym zakresie może 
wchłaniać wilgoć z powietrza w pomieszczeniu i potem 
ją stopniowo oddawać.

Dzięki doskonałej paroprzepuszczalności i zdolności po-
chłaniania wody produkty Calcino Romatico i Calcino 
Decor doskonale nadają się do wykonywania powłok 
na powierzchniach systemów ociepleń wewnętrznych 
Capatect IDS.

W ten sposób powstają nie tylko powierzchnie przyku-
wające wzrok naturalnym pięknem, ale także komforto-
wa atmosfera w pomieszczeniu. Wyjątkowo sprawnie 
przebiega także proces regulacji wilgoci w strukturze 
systemu ocieplenia.

Bezpieczny system
Aby ułatwić Państwu orientację w bogatej palecie pro-
duktów Caparol i wybór odpowiedniego rozwiązania oraz 
stworzyć poczucie pewności, że oferujemy sprawdzone 
systemy, firma Caparol przygotowała specjalne logo dla 
produktów kompatybilnych z systemem IDS.

Logo to będzie się pojawiało na coraz większej liczbie 
produktów i na informacjach o produktach firmy Caparol, 
których stosowanie w połączeniu z systemem ociepleń 
wewnętrznych Capatect IDS Mineral jest sprawdzone 
w testach wewnętrznych. Dotyczy to nie tylko tynków 
wierzchnich, ponieważ w ramach systemu zostały spraw-
dzone także produkty służące do przygotowania po-
wierzchni, materiały gruntujące, masy szpachlowe, farby 
laserunkowe i farby kryjące. Proszę szukać ideogramów 
z podpisem: „Kompatybilny z systemem ociepleń we-
wnętrznych”! 

Możliwość bezpiecznego stosowania w ramach syste-
mów Caparol została potwierdzona dla produktów o na-
stępującym przeznaczeniu:

•  Histolith® – modernizacja zabytkowych obiektów bu-
dowlanych

•  Capadecor® – dekoracyjne techniki do ścian wewnętrz-
nych

•  Caparol – farby i tynki
•  Capatect – systemy ociepleń i modernizacji elewacji 

Kolejna korzyść dla Państwa: stosowanie produktów 
o znanej i sprawdzonej jakości w nowych obszarach.

Wyjątkowe, artystyczne i dekoracyjne powierzchnie ścian
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DEKORACJE POJEMNIK ZUŻYCIE UWAGI

Calcino Decor 12 kg W zależności od technologii

nakładania: ok. 1,5 kg/m2

Wapienna masa szpachlowa najwyższej 
jakości, imitująca marmur

CD Calcino Impragnierpaste 750 g 30-40 g/m2 Mineralna pasta do zabezpieczenia po-
wierzchni Calcino Decor

Histolith Antik-Lasur 5 i 10 l ok. 0,1 l/m2 Dekoracyjna powłoka laserunkowa imitująca 
powłoki historyczne

FARBY POJEMNIK ZUŻYCIE * UWAGI

Histolith PremiumSilikat 12,5 l ok. 0,22 l/m²/2 warstwy Najwyższej jakości farba zolowo-krzemiano-
wa w 1 kalsie odporności na szorowanie na 
mokro. Wysoce paroprzepuszczalna

Histolith LithoSil 12,5 l ok. 0,24 l/m²/2 warstwy Ekonomiczna, zolowo-krzemianowa farba do 
wnętrz w 2 klasie szorowalności na mokro. 
Wysoce paroprzepuszczalna

Sylitol Bio-Innenfarbe 5 i 12,5 l ok. 0,24 l/m2/2 warstwy Sylikatowa, ekonomiczna, farba do wnętrz, 
przyjazna dla alergików; otwarta dyfuzyjnie

Histolith Innenkalk 12,5 l ok. 0,3 l/m2/2 warstwy Farba wapienna na bazie wodorotlenku

wapniowego z dodatkiem oleju lnianego

GRUNTY I PODKŁADY POJEMNIK ZUŻYCIE UWAGI

Sylitol Konzentrat 111 10 l ok. 0,20-0,35 l/m2 
(rozcieńczony wodą)

Silikatowy środek gruntujący i wzmacniający 
podłoże

Sylitol Minera 22 kg ok. 0,4-0,5 kg/m2 Silikatowy podkład kwarcowy i/lub końcowa 
powłoka szlamująca

Produkty kompatybilne 
z Capatect IDS

Kompatybilne z systemem 
ociepleń wewnętrznych

* zużycie testowe na gładkim podłożu o stabilnej chłonności
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TYNKI POJEMNIK ZUŻYCIE UWAGI

Histolith Feinputz 25 kg 1,5 kg/m²/mm Mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny, do-
skonałej jakości

Histolith Trass-Kalkputz 30 kg 1,4 kg/m²/mm Mineralny, gruboziarnisty tynk wapienny za-
wierający naturalnie hydrauliczne wapno NHL2 
z dodatkiem trasu Suevit

Capatect Mineral-

Leichtputz

25 kg od ok. 2,4 kg/m2, w zależno-
ści od uziarnienia

Mineralny tynk zewnętrzny o strukturze baranka 
lub kornika, różne uziarnienia

Capatect Modellier und

Spachtelputz 134

25 kg ok. 3 - 5 kg/m2,  
w zależności od struktury

Mineralny tynk modelujący, drobnoziarnisty

Histolith Strukturierputz 25 kg 2 - 3 kg/m2, w zależności od 
struktury

Gotowy do użycia, modelujący tynk na bazie 
krzemianowej przeznaczony do dekoracyjnych 
powłok strukturalnych

MASY SZPACHLOWE POJEMNIK ZUŻYCIE UWAGI

Histolith Kalkspachtel

brillant

25 kg 1,2 kg/m²/mm Biała, dobrze wypełniająca wapienna gładź 
szpachlowa do uzyskiwania bardzo gładkich 
powierzchni

Histolith Marmorspachtel 25 kg 1,8 kg/m²/mm Delikatna masa szpachlowa, o naturalnej bieli

Produkty kompatybilne 
z Capatect IDS

Kompatybilne z systemem 
ociepleń wewnętrznych
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Płyta ościeżowa6

Płyta ościeżowa6

2 Zaprawa IDS

2 Zaprawa IDS

1 Płyta IDS Mineral
5 Kostki elektryczne

3 Siatka zbrojąca

4 Taśma izolacyjna

7Kątownik termoizolacyjny

4 Taśma izolacyjna

2 Zaprawa IDS
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Perfekcyjne dopasowanie zapewnia
perfekcyjne funkcjonowanie
Zestawienie wszystkich elementów systemów ociepleń wewnętrznych IDS

IDS Mineral – mineralne płyty izolacyjne

Mineralne płyty izolacyjne o bardzo dobrych parametrach 
izolacyjnych (λ = 0,042 W/(mK)

• wymiary: 600 x 380 mm

• zużycie: 4,4 płyty/m2

• ekologiczny znak jakości

• niepalne, A1

Zaprawa IDS Meistermörtel 

Zaprawa systemowa – kluczowa dla skuteczności dzia-
łania systemu

• klejenie, zbrojenie, tynkowanie

• masa: 25 kg/worek

•  zużycie praktyczne: ok. 6 kg/m² – przy klejeniu do 
gładkiego podłoża

Siatka zbrojąca IDS Armierungsgewebe

Łączy wszystkie niezbędne elementy

• wymiary: rolka 50 m x 1 m

• zużycie: 1,1 m2/m

• wielkość oczek: 4 x 4 mm

• ciężar powierzchniowy: 118 g/m²

Taśma izolacyjna z konopi IDS Hanf-Filz  
Dämmstreifen

Taśma rozdzielająca; do stosowania przy kontakcie 
z drewnem

• Produkt naturalny – 100% włókien konopnych

• Taśma rozdzielająca do ścian, podłóg i stropów

•  Dodatkowo może być zastosowana jako wełna konop-
na do uzupełniania spoin

1

3

2

4
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Płyty do ościeży IDS Mineral

Do izolacji ściany wokół okna

• wymiary: 500 x 150 x 25 lub 30 mm

• zużycie: 2 sztuki/mb

• jednostka opakowania: 36/26 płyt/karton

Kostki elektryczne IDS Elektroquader

Optymalne pod względem mostków cieplnych rozwią-
zanie detalu przeznaczone do gniazdek elektrycznych

•  prosty montaż polegający na przyklejeniu całą po-
wierzchnią w ramach wykonywania prac izolacyjnych

• do gniazdek pojedynczych i podwójnych

• do montażu lamp

• jednostka opakowania: sztuki

Kątownik termoizolacyjny IDS Thermowinkel

Innowacyjna koncepcja zapobiegania powstawaniu 
mostków cieplnych w miejscach połączeń ze ścianami 
wewnętrznymi i stropmi

• wymiary: 120 x 60 mm, długość 1500 mm;

• zużycie: 1 m/mb

•  zakładki z siatką (160 x 100 mm) w celu zapewnienia 
bezpiecznego połączenia

• montaż na starym tynku tworzący równą powierzchnię

Tradycyjna alternatywa

Mineralny klin izolacyjny IDS Mineraldämmkeil

Klin w systemie jest jednym z elementów decydujących 
o prawidłowym funkcjonowaniu całości

• wymiary: 500 x 380 mm x 60/20 mm

• zużycie: 2 szt./mb

• jednostka opakowania: 20 sztuk w kartonie

5
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Aplikacja naszego systemu IDS jest prosta i szybka. 

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję montażu.

WAŻNE – płyty IDS kleimy zawsze cało powierzchniowo; zaprawa musi się znaleźć na 100% powierzchni płyty!

Systemy ociepleń wewnętrznych IDS
Zaprojektowane z głową. Dokładnie przygotowane.

Instrukcja montażu

Przygotowanie aplikacji
•  odmierzyć i zaznaczyć dopasowany element

•  dociąć płyty na wymiar (piłą do betonu komórkowego)

•  dopasować odcięty element

•  oczyścić z pyłu

•  rozrobić klej (5-6 l wody na 25 kg zaprawy)

•  odczekać 5 min. i ponownie wymieszać

Badanie podłoża – ściany
•  podłoże musi być suche i czyste (patrz analiza budynku)

•  tapety, powłoki malarskie, istniejące tynki gipsowe należy 

w całości usunąć

•  sprawdzić równość podłoża, zniwelować nierówności. Można do 

tego wykorzystać zaprawę IDS Meistermörtel ale także dostępne 

w handlu tynki cementowo-wapienne

Przygotowanie kątownika termoizolacyjnego
•  wymierzyć odstęp od ściany zewnętrznej

•  narysować pionowe oznaczenia

•  naciąć i usunąć tynk

•  alternatywne rozwiązanie: kątownik termoizolacyjny nakleić 

bezpośrednio na tynk. 

Przygotowanie podłoża – podłoga
•  przygotowanie podłoża przy usunięciu deskowania: usunąć 

listwy przypodłogowe, usunąć deskowanie, sprawdzić ślepy 

pułap (o ile istnieje)

•  przygotowanie podłoża przy pozostawieniu podłogi drewnianej: 

rozwinąć i ustabilizować taśmę rozdzielającą (zawsze konieczna 

przy styku drewna i płyty IDS Mineral)
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Naniesienie kleju
•  przy pomocy kielni zębatej (ząb 10mm) nanieść zaprawę metodą 

grzebieniową na tylną stronę płyty, pracując równocześnie 

z dwoma stosami płyt izolacyjnych w celu zapewnienia 

racjonalnego przebiegu procesu

•  metodę grzebieniową stosować w kierunku pionowym do 

krótszej krawędzi płyty

Naklejenie płyt izolacyjnych / przygotowanie na 
belkach drewnianych
•  płyty izolacyjne pokryte klejem należy umieścić na ścianie i lekko 

dociskając przesuwać na boki o ok. 20 mm („zatopić”)

•  w przypadku nośnych podłoży systemy izolacji wewnętrznej nie 

muszą być mocowane kołkami

•  dociąć i dopasować płytę izolacyjną, zachowując szczelinę ok. 

5 mm między płytą a belką drewnianą

Zamocowanie kątownika termoizolacyjnego IDS 
Thermowinkel 
Pasy siatki zatopić w zaprawie na powierzchni płyty mineralnej i na 

powierzchni przylegającej ściany

Montaż kątownika termoizolacyjnego IDS 
Thermowinkel
•  ściana jest przygotowana (zdjęcie 2) i właściwa izolacja 

wewnętrzna naklejona na całej powierzchni aż do narożników

•  kątowniki termoizolacyjne nakleić metodą buttering-floating; 

w tym celu zaprawę klejową należy umieścić na murze oraz na 

spodniej stronie izolacji  kątownika

Montaż izolacji w ościeżach
•  wymierzyć ościeże

•  dociąć płytę do ościeży

•  nanieść klej

•  zatopić na całej  powierzchni

•  listwa przyokienna: nakleić na ramę  okna

Elektromontaż
•  elektromontaż (kabel elektryczny musi być już wyprowadzony)

•  umieścić kostkę elektryczną IDS i dociąć odpowiednio do 

grubości izolacji

•  nanieść klej

•  przeprowadzić przewód elektryczny

•  przykleić na całej powierzchni

10
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GOTOWE

Rozwiązanie alternatywne:  
mineralny klin izolacyjny IDS 
Przyłożyć posmarowany zaprawą mineralny klin izolacyjny IDS 

i lekko dociskając przesuwać na boki o ok. 20 mm („zatopić”)

Szlifowanie płyt izolacyjnych 
•  oszlifować różnice wysokości między płytami izolacyjnymi

•  oszlifować wystające z ościeży fragmenty płyty

•  usunąć pył z powierzchni płyt  izolacyjnych

•  zabezpieczenie narożnika: nanieść zaprawę w strefie narożnika, 

zamontować narożnik z siatką

Połączenie z belką drewnianą 

Szczelinę między płytą izolacyjną a belką drewnianą należy przed 

zbrojeniem wypełnić taśmą z konopi. W tym celu rozdrabniamy 

ręcznie taśmę izolacyjną z konopi i uzyskaną wełnę wciskamy do 

szczeliny, na przykład przy pomocy miarki drewnianej. 

Warstwa zbrojąca
•  zaprawę nanieść na powierzchnię płyty izolacyjnej i przeczesać 

przy pomocy kielni zębatej (ząb 10 mm), a następnie zatopić  

siatkę

•  siatka powinna zachodzić na siebie na odcinku 100 mm (zużycie 

1,1 m2/m)

•  kołkowanie: tylko w przypadku wykończenia powierzchni 

płytkami ceramicznymi; zastosować 4 kołki talerzykowe; 

mocować przez siatkę; po montażu zaszpachlować.

Wierzchnia warstwa tynku
•  tynk dekoracyjny lub zaprawę IDS rozprowadzić na całej 

powierzchni

• tynk dekoracyjny np. baranek K15 wygładzić do grubości ziarna;

• dla zaprawy IDS minimalna grubość gładzi to 2 mm

• modelować fakturę tynku pacą tynkarską

• po wyschnięciu malować farbą mineralną

11

13

15

12

14

Obrazki i inne przedmioty o wadze do 3 kg mogą być 

mocowane przy pomocy kołków spiralnych wbijanych 

bezpośrednio w warstwę izolacyjną. Większe obciążenia 

należy kotwić w podłożu.
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Przekrój poziomy. Połączenie z oknem.
Przekrój poziomy. Połączenie ścianki działowej ze ścianą ze-
wnętrzną z zastosowaniem kątownika termoizolacyjnego IDS 
Thermowinkel.

Powierzchnia zewnętrzna

Nieotynkowana ściana z cegły

Profil natynkowy
CT Anputzprofil 694/10

Płyta do ościeży IDS Mineral

Capatect narożnik ochronny
Tynk wewnętrzny

Zaprawa IDS Meistermörtel

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Zaprawa IDS Meistermörtel

Warstwa ostateczna zgodna 
z systemem IDS, 
np. tynk Histolith Feinputz 
i farba Histolith PremiumSilikat

Wnętrze

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Kątownik termoizolacyjny
IDS Thermowinkel

Ściana zewnętrzna

Skala 1:8

Tynk wewnętrzny

Zaprawa IDS Meistermörtel 

Zaprawa IDS Meistermörtel 
i siatka zbrojąca IDS

Warstwa ostateczna zgodna 
z systemem IDS, np. tynk 
CT Mineral Leightputz K15 
i farba Sylitol Bio-Innenfarbe

Kątownik termoizolacyjny IDS Thermowinkel

Szczegół

Kątownik termoziolacyjny 
IDS Thermowinkel

Montaż kątownika 
na istniejącej warstwie tynku

Szczegół

Kątownik termoziolacyjny 
IDS Thermowinkel

Montaż kątownika 
wewnątrz warstwy tynku

Przekrój poziomy. Połączenie ścianki działowej ze ścianą ze-
wnętrzną z zastosowaniem klina termoizolacyjnego IDS lub płyty 
IDS Mineral.

Ściana zewnętrzna

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Klin termoizolacyjny IDS Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Warstwa ostateczna zgodna 
z systemem IDS, 
np. tynk Histolith Feinputz 
i farba Histolith PremiumSilikat

Zaprawa IDS Meistermörtel 
i siatka zbrojąca IDS

Płyta ociepleniowa IDS Mineral
Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

Zaprawa IDS Meistermörtel 

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Zaprawa IDS Meistermörtel 
i siatka zbrojąca IDS

Warstwa ostateczna zgodna 
z systemem IDS, 
np. zaprawa IDS 2 mm 
i farba Histolith LithoSilŚcianka 

działowa 
z płyty GKt

Oddzielenie

Przekrój poziomy. Połączenie ścianki działowej wykonanej 
w technologii suchej zabudowy ze ścianą zewnętrzną.

Rysunki detali
Każde pomieszczenie jest inne. Poniżej prezentujemy przykłady wykonania detali w ramach systemu ociepleń

wewnętrznych Capatect IDS. Więcej rysunków dostępnych jest na stronie www.caparol.de/innendaemmung
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Przekrój pionowy. Połączenie izolacji termicznej IDS ze 
stropem drewnianym z widocznymi belkami.

Przekrój pionowy. Połączenie izolacji termicznej IDS ze 
stropem drewnianym z niewidocznymi belkami.

Przekrój pionowy. Połączenie izolacji termicznej IDS ze 
stropem żelbetowym z zastosowaniem kątownika termoizola-
cyjnego IDS Thermowinkel.

Przekrój pionowy. Połączenie izolacji termicznej IDS ze 
stropem żelbetowym z zastosowaniem klina termoizolacyjnego 
IDS.

Warstwa ostateczna zgodna z systemem IDS, 
np. Histolith PremiumSilikat
Zaprawa IDS
Siatka IDS
Płyta IDS Mineral
Zaprawa IDS Meistermörtel
Tynk wewnętrzny

Krawędź taśmy izolacyjnej

Szczelne wypełnienie taśmą konopną

Belka

Podłoga
Suchy jastrych
Izolacja termiczna
Deski podłogowe

Oddzielenie z konopi
Belka

Płyta IDS Mineral

Przestrzeń powietrzna

Warstwa ostateczna zgodna z systemem IDS, 
np. tynk Histolith Feinputz i farba Histolith PremiumSilikat

Zaprawa IDS Meistermörtel i siatka zbrojąca IDS

Zaprawa IDS Meistermörtel i siatka zbrojąca IDS

Zaprawa IDS Meistermörtel

Zaprawa IDS Meistermörtel

Tynk wewnętrzny

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Konopne paski izolacyjne IDS

Płyta sufitowa
Izolacja termiczna

Wypełnienie konopne bez ubytków

Klin termoizolacyjny IDS

Warstwa ostateczna zgodna z systemem IDS,
np. tynk Histolith Feinputz 
i farba Histolith PremiumSilikat

Krawędź taśmy izolacyjnej

Szczelne wypełnienie taśmą konopną

Szczelne wypełnienie taśmą konopną

Warstwa ostateczna zgodna z systemem IDS, 
np. tynk Histolith Feinputz i farba Histolith Innenkalk

Przestrzeń powietrzna Belka drewniana

Zaprawa IDS Meistermörtel
i siatka zbrojąca IDS

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Zaprawa IDS Meistermörtel

Tynk wewnętrzny

Krawędź taśmy izolacyjnej

Zaprawa IDS Meistermörtel  
i siatka zbrojąca IDS 

Zaprawa IDS Meistermörtel 

Tynk wewnętrzny 

Płyta ociepleniowa IDS Mineral

Izolacja termiczna

Konopne paski izolacyjne IDS

Płyta sufitowa

Wypełnienie konopne bez ubytków

Tynk stropowyKątownik 
termoizolacyjny IDS

Warstwa ostateczna zgodna z systemem IDS, 
np. tynk Histolith Feinputz i farba Histolith 
Premium Silikat
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Nasz system jest nie tylko dobrze przemyślany i bezpieczny podczas aplikacji, ale także bardzo wytrzymały i wydajny. 
Poniższa tabela zawiera najważniejsze dane. Zakres zastosowania według normy DIN 4108-10.

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEM IDS MINERAL ZAPRAWA IDS MEISTERMÖRTEL

Normy Płyta izolacyjna zgodnie 
z Europejską Oceną Techniczną 
ETA-05/0179

EN 998-1 zaprawa tynkarska 
ogólnego przeznaczenia CS lll

Przewodność cieplna λ = 0,042 W/(mK) λ = 0,78 W/(mK)

Gęstość w stanie suchym 85 - 110 kg/m3 ok. 1,5 kg/dm³

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej

μ = 3 - 7 μ = 10

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 kPa ok. 5,3 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie 
poprzeczne

≥ 80 kPa ≥ 80 kPa

Reakcja na ogień Klasa A1 zgodnie z normą 

EN 13501-1:2007 + A1:2009

(materiał całkowicie niepalny)

Klasa A2

(materiał niepalny)

Wymiary 600 x 380 mm 25 kg / worek

GRUBOŚĆ PŁYTY [MM]

IDS Mineral 
WLG 042

50 60 80 100 120 140 160 180 200

R 1,190 1,429 1,905 2,381 2,857 3,333 3,810 4,286 4,762

Opór przewodzenia ciepła (wartość R) [m2/kW]

Dane techniczne systemu ociepleń 
wewnętrznych Capatect IDS

GRUBOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE:
20 mm – R 0,476  
25 mm – R 0,595  
30 mm – R 0,714  
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Wyjątkowe farby zolowo-krzemianowe do wnętrz

Histolith LithoSil to farba:

• głęboko matowa
• wysoce dyfuzyjna  (Sd < 0,01 m)
• łatwa w aplikacji
• bezpieczna dla wykonawcy
•  w II klasie odporności na szorowanie 

na mokro

Premium Silikat to farba:

•  w I klasie odporności na szorowanie 
na mokro

•  o doskonałej sile krycia
•  wysoce dyfuzyjna (Sd < 0,01 m)
•  o długim czasie otwarcia umożliwiają-

ca malowanie bez pasów
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