
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleƒ budynków:

� posiada Aprobat´ Technicznà nr AT-15-3561/2002 i Certyfikat ZgodnoÊci nr 462/02 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,

� nie rozprzestrzeniajàcy ognia (NRO) wg PN-90/B-02867 przy gruboÊci izolacji ≤ 18 cm, z wyprawami niepalnymi

� na warstwie izolacji cieplnej z p∏yt styropianowych,

� z wyprawà z lekkich, mineralnych cienkowarstwowych tynków strukturalnych.

Capatect Mineral – certyfikowane elementy sk∏adowe:

P∏yty ocieplajàce

Styropian –  typ PS-E FS-15 lub PS-E FS-20

Kleje do p∏yt ocieplajàcych

Capatect 190 S –  masa klejowa do styropianu
Capatect 190 –  masa klejowo-szpachlowa do styropianu i we∏ny mineralnej

Ko∏ki kotwiàce

Ko∏ki kotwiàce do ociepleƒ –  wg projektu technicznego ocieplenia 

Warstwa zbrojona

Capatect 190 –  masa klejowo-szpachlowa do styropianu i we∏ny mineralnej
Siatka zbrojàca ST 112-110/7 –  o gramaturze min. 160 g/m2

Podk∏ad tynkarski

Capatect 610 Putzgrund –  podk∏ad gruntujàcy

Wyprawy koƒcowe (tynki)

Capatect 135 –  tynk mineralny lekki, rowkowy, uziarnienie 3,0 mm
Capatect 136 –  tynk mineralny lekki, drapany, uziarnienie 3,0 mm
Capatect 139 –  tynk mineralny lekki, drapany, uziarnienie 2,0 mm

Elementy uzupe∏niajàce

Akcesoria pomocnicze do prawid∏owego wykonania trwa∏ego ocieplenia

Capatect Mineral



P∏yty ocieplajàce Nr produktu IloÊç w opak. Zu˝ycie ok.

Styropian

� P∏yty termoizolacyjne do fasad 1 m2/m2

Styropian typ PS-E FS-15 lub PS-E FS-20
• Certyfikowany na zgodnoÊç z Aprobatà Technicznà
• Grupa przewodnictwa cieplnego 040
• Nie rozprzestrzeniajàcy ognia wg PN-B-20130:1999
• Niekurczliwy
• G´stoÊç obj´toÊciowa pow. 15 kg/m2

• Rozmiar: 100 x 50 cm
• GruboÊç ≥ 10 mm

Kleje do p∏yt ocieplajàcych

Suche, mineralne zaprawy klejowe

� Capatect 190S – masa klejowa 190S 25 kg worek, 4-4,5 kg/m2

Sucha, gotowa do u˝ycia po zarobieniu wodà, zaprawa klejowa 1 t i 2 t bigbag
przeznaczona wy∏àcznie do mocowania p∏yt styropianowych
do typowych, mocnych pod∏o˝y mineralnych. 

� Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa 190 25 kg worek, 4-4,5 kg/m2

Sucha, gotowa do u˝ycia po zarobieniu wodà, masa klejowo- 1 t i 2 t bigbag
-szpachlowa do mocowania p∏yt ze styropianu i we∏ny mineralnej,
do pod∏o˝y mineralnych i problematycznych oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej.

Klej dyspersyjny w postaci pasty

� Capatect 615 Rollkleber 615 25 kg wiadro 2-2,5 kg/m2

Gotowy do u˝ycia klej dyspersyjny w postaci pasty, przeznaczony
wy∏àcznie do mocowania p∏yt styropianowych do wszelkich
g∏adkich, nie wymagajàcych korekty, pod∏o˝y – tak˝e do pod∏o˝y 
z materia∏ów drewnopochodnych. 
Nie mieszaç z cementem!

Ko∏ki kotwiàce

� ¸àczniki do termoizolacji (opis szczegó∏owy na str. 30)

Certyfikowane na zgodnoÊç z Aprobatami Technicznymi ko∏ki
rozporowe do mechanicznego mocowania w systemach ociepleƒ
p∏yt izolacyjnych ze styropianu i we∏ny mineralnej do pod∏o˝y.
Stosowane zarówno jako dodatkowe mocowanie zabezpieczajàce,
jak i statyczne niezb´dne mocowanie konstrukcyjne – zawsze 
w oparciu o projekt techniczny ocieplenia.

• Ko∏ki z rdzeniem plastikowym, wbijanym wg projektu
D∏ugoÊci: 90÷200 mm

• Ko∏ki z rdzeniem metalowym, wbijanym wg projektu
D∏ugoÊci: 90÷300 mm

• Ko∏ki z rdzeniem metalowym, wkr´canym wg projektu
D∏ugoÊci: 110÷300 mm

Warstwa zbrojona

Masy szpachlowe

� Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa 190 25 kg worek 4-4,5 kg/m2

Sucha, gotowa do u˝ycia po zarobieniu wodà, masa klejowo- 1 t i 2 t bigbag
-szpachlowa do mocowania p∏yt ze styropianu i we∏ny mineralnej
do pod∏o˝y mineralnych i problematycznych oraz 
do wykonywania warstwy zbrojonej.
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Warstwa zbrojona c.d. Nr produktu IloÊç w opak. Zu˝ycie ok.

Siatki zbrojàce

� Siatka zbrojàca ST 112-110/7 50 m rolka 1,1 m2/m2

Atestowana (Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3514/99), = 50 m2

alkaliodporna, przeciwpoÊlizgowa podstawowa siatka zbrojàca 
z w∏ókien szklanych o oczkach 4 x 4 mm i gramaturze min. 160 g/m2, 
do stosowania w warstwach zbrojonych elewacyjnych systemów 
ociepleƒ.

� Capatect 652 Panzergewebe – siatka pancerna 652 25 m rolka 1,0 m2/m2

Alkaliodporna, przeciwpoÊlizgowa siatka zbrojàca z w∏ókien = 25 m2

szklanych do stosowania w warstwach zbrojonych elewacyjnych 
systemów ocieplajàcych pod zbrojeniem podstawowym, w celu 
zwi´kszenia wytrzyma∏oÊci mechanicznej warstw zewn´trznych. 
WielkoÊç oczek: 5 x 5,5 mm.

� Wzmocnienie ukoÊne Capatect 651/00 Diagonalarmierung 651/00 100 szt. karton 1 szt. /

Klin z siatki zbrojàcej o wymiarach ok. 33 x 54,5 cm, 1 naro˝nik
umo˝liwiajàcy dodatkowe wzmocnienie naro˝ników otworów.

� Siatka zbrojàca do boni – Capatect 043 Bossengewebe

Wyprofilowane pasy siatki z w∏ókna element prosty A 043/01 10 x 2,0 m 1,1 m/m
szklanego do wykonania boni B 043/02 pude∏ko
o przekrojach typu A, B i C. C 043/03
Tylko do systemów na styropianie naro˝nik wewn´trzny A 043/11 10 szt. 1 szt. /

B 043/12 pude∏ko 1 naro˝nik
C 043/13

naro˝nik zewn´trzny A 043/21 10 szt. 1 szt. /
B 043/22 pude∏ko 1 naro˝nik
C 043/23

Podk∏ad tynkarski

� Capatect 610 Putzgrund 610 25 kg wiadro 250 g/m2

Specjalny, pigmentowany na bia∏o podk∏ad pod cienkowarstwowe
tynki strukturalne. U∏atwiajàcy prac´, ujednolicajàcy kolorystyk´
pod∏o˝a, polepszajàcy przyczepnoÊç i zmniejszajàcy zu˝ycie
jednostkowe wypraw. Mo˝liwy do barwienia w ramach systemu 
komputerowego ColorExpress.

Wyprawy koƒcowe (tynki)

Tynki mineralne, lekkie

Cienkowarstwowe tynki strukturalne na spoiwie mineralnym 
(cementowo-wapiennym), z dodatkiem lekkich wype∏niaczy. 
Suche, gotowe do u˝ycia po zarobieniu wodà, bardzo dobrze 
przepuszczalne dla pary wodnej, niepalne, dobrze zachowujàce 
czystoÊç, ∏atwe w nak∏adaniu, dobrze przyczepne, odporne na 
zarysowania. Bia∏e oraz barwione fabrycznie.

• Capatect 134 ML-Modellier-und Spachtelputz 134 25 kg worek, 3,0÷5,0 kg/m2

Struktura modelowana,  drobnoziarnisty 1 t bigbag

• Capatect 135 ML-Rauhputz 135 25 kg worek, 2,3 kg/m2

Struktura rowkowa,  uziarnienie 3,0 mm 1 t bigbag

• Capatect 136 ML-Scheibenputz 136 25 kg worek, 2,8 kg/m2

Struktura drapana,  uziarnienie 3,0 mm 1 t bigbag

• Capatect 137 ML-Rauhputz 137 25 kg worek, 3,5 kg/m2

Struktura rowkowa, uziarnienie 5,0 mm 1 t bigbag

• Capatect 138 ML-Scheibenputz 138 25 kg worek, 4,5 kg/m2

Struktura drapana,  uziarnienie 5,0 mm 1 t bigbag

• Capatect 139 ML- Scheibenputz 139 25 kg worek, 2,3 kg/m2

Struktura drapana,  uziarnienie 2,0 mm 1 t bigbag

Drobnoziarnisty tynk g∏adki do oÊcie˝y

� Capatect 195 Feinspachtel 195 25 kg worek 1,3-1,5 

Sucha, gotowa do u˝ycia po zarobieniu wodà, cienkowarstwowa kg/m2/mm
(2-3 mm) masa szpachlowa na spoiwie z wapna, bia∏ego cementu 
i dodatków organicznych. Drobnoziarnista, do stosowania 
w oÊcie˝ach okien, drzwi i np. na coko∏ach. Jasnoszara.
Struktura g∏adzona lub filcowana uziarnienie 1,0 mm
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Zalecane farby elewacyjne Nr produktu IloÊç w opak. Zu˝ycie ok.

� Caparol AmphiSilan 10 l, 5 l i 2,5 l 200 ml/m2

Wysokogatunkowa elewacyjna farba silikonowa przeznaczona wiadro na 1 warstw´
szczególnie do malowania dowolnego rodzaju wypraw tynkarskich 
na systemach ocieplajàcych. Wodorozcieƒczalna, matowa, 
o bardzo wysokiej przepuszczalnoÊci pary wodnej, wysokiej 
hydrofobowoÊci i du˝ej sile krycia. Bia∏a, barwiona fabrycznie 
lub w ramach systemu komputerowego ColorExpress.

� Capatect 130 SI-Fassadenfinish 130 15 l wiadro 250 ml/m2

Elewacyjna farba krzemianowa do pokrywania tynków mineralnych na 1 warstw´
i krzemianowych, tak˝e do jednokrotnej egalizacji ww. tynków 
barwionych w masie. Matowa, o bardzo wysokiej przepuszczal-
noÊci pary wodnej i du˝ej sile krycia. 
Bia∏a, barwiona fabryczne lub w ramach systemu komputerowego 
ColorExpress.

� Capatect 111 Konzentrat 111 10 l kanister wg potrzeby

Koncentrat potasowego szk∏a wodnego do rozcieƒczenia farby
krzemianowej Capatect 130 SI-Fassadenfinish oraz 
do gruntowania s∏abych, nasiàkliwych pod∏o˝y mineralnych, 
zawierajàcych kruszywo kwarcowe. Bezbarwny. 
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