TECHNICKÁ INFORMACE

Strukturované omítky Capatect
CarboPor
Ú el použití:
Dekorativní omítka se strukturou „zrno na zrno“ podobnou škrábané omítce, ur ená pro
povrchové úpravy fasád. Vhodná jako krycí vrstva na kontaktní tepeln izola ní systémy
Capatect a na sana ní omítkové systémy.
Popis výrobku:
Strukturované omítky Capatect CarboPor jsou pln né uhlíkovými vlákny, mají vysokou difuzní
schopnost a jsou vodoodpudivé (výrazný „perli kový“ efekt). Díky fotokatalytickému ú inku se
strukturované omítky Capatect CarboPor vyzna ují aktivním samo isticím efektem a zvýšenou
ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy ( asami a houbami).
Pojivová báze:
Nanorozm rová, vysoce hydrofobní kombinace pojiv SilAcryl
Technické údaje:
Nasákavost: 0,027 kg/m2/24 h
Difuze vodních par: = < 5, Sd < 0,01
Barevný odstín:
Bílá skladem, další odstíny na objednání
Skladování:
V chladu, nad bodem mrazu.
Originální uzav ené obaly lze skladovat 12 m síc .
Skladba nát ru:
Základní nát r: základní nát r Capatect Penetrace pod omítky z ed ný max. 5 % vody ve
zhruba stejném odstínu jako omítka.
Krycí nát r: Capatect CarboPor Strukturputz
Postup p i aplikaci:
V p ípad pot eby z e te max. 3 % vody do konzistence vhodné k nanášení hladítkem. Omítku
natáhn te nerezovým hladítkem, stáhn te na tlouš ku zrna a ješt mokrou uhla te plastovým
hladítkem.
Ná adí:
Nerezové hladítko, plastové hladítko
Minimální teplota p i aplikaci:

(teplota vzduchu, materiálu a podkladu p i vlastní aplikaci a schnutí)
Materiál neaplikujte p i teplotách nižších než + 5 °C, na p ímém slunci, p i dešti nebo silném
v tru. Pozor p i nebezpe í no ních mrazík !
Tónování:
Lze tónovat tónovacími barvami Alpinacolor v množství max. 3 %, nebo si nechat p ipravit
požadovaný odstín ve výrobním závod .
ed ní:
V p ípad pot eby na e te max. 3 % isté vody do konzistence vhodné k nanášení.
Spot eba:
Capatect CarboPor-Reibputz 10:
cca 2,0 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 15:
cca 2,4 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 20:
cca 3,0 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 30:
cca 4,0 kg/m2
Spot eba závisí na vlastnostech podkladu a aplika ní metod .
(Orienta ní hodnoty bez záruky, p esnou spot ebu je t eba zjistit na zkušební ploše.)
Obsah balení:
25 kg

Doba schnutí:
P i 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % v závislosti na struktu e cca 24 hodin. P i nízké teplot
a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím zp sobem prodlužuje.
išt ní ná adí:
Okamžit po použití vodou
Vhodné podklady:
Podklady musejí být suché, zbavené ne istot a d licích substancí.
Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky:
Nové omítky se musejí kv li vytvrdnutí nechat cca 2-4 týdny (podle po así) nenat ené. K ídující
povrch a p ípadný sintrový povlak je t eba odstranit.
Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky:
Siln zne išt né nebo asami porostlé plochy d kladn o ist te okartá ováním (p itla it!) nebo
vysokotlakým isti em.
Porosty mech nebo as:
Odstra te mechanicky, napadené plochy napus te dosyta fungicidním p ípravkem Capatox.
Nechte d kladn vyschnout.
Omítky s odprýskávajícími zrny:
Zasucha okartá ujte a celou plochu dob e umyjte vodou. Prove te základní nát r materiálem
CarboSol Grund.

Staré minerální nebo disperzní nát ry:
Nezv tralé staré nát ry, které dob e drží, o ist te suchou nebo mokrou cestou. Zv tralé staré
nát ry, které dob e nedrží, d kladn odstra te broušením, seškrábáním, chemickou cestou
nebo vysokotlakým isti em.
Opravy omítek:
P i opravách zejících trhlin a poškozených ploch omítky dbejte na to, aby malta použitá k oprav
odpovídala pevností a strukturou stávající omítce. Opravená místa musejí být p ed nat ením
dob e vytvrzená a vyschlá.
Upozorn ní: U extrémn nasákavých, siln zv tralých podklad nebo podklad , ze kterých jste
odstranili starý nát r chemickou cestou, je nutno nejprve provést základní nát r materiálem
CarboSol Grund (spot eba cca 200-300 g/m2).
Upozorn ní:
Do strukturovaných omítek Capatect CarboPor se p idávají p írodní písky, které mohou zp sobit
odchylky barevného odstínu. Z tohoto d vodu použijte na souvislé plochy pouze materiál se
stejným výrobním íslem, materiál s r znými výrobními ísly je t eba promíchat.
Kv li zamezení vzniku viditeln nastavovaných míst pracujte bez p erušení a materiál nanášejte
„mokrý do mokrého“. Aby z staly zachovány specifické vlastnosti výrobk Capatect CarboPor,
nemíchejte je s jinými výrobky. Výrobek není vhodný na vodorovné plochy zat žované vodou.
Bezpe nostní pokyny:
Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
Uchovávejte mimo dosah d tí. Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny
nebo bezpe nostní listy.
Likvidace:
P ípravek: 08 01 11 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky. Zne išt né obaly: 15 01 10 - Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
nebo obaly t mito látkami zne išt né. K recyklaci odevzdávejte jen zcela prázdné obaly
Výrobek je ur en pouze pro profesionální použití!
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Tato technická informace byla vypracována na základ nejnov jšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem
k rozmanitost podklad a stavu objektu nás obsah naší technické informace v žádném ohledu nezavazuje.
Kupujícího/uživatele tedy nezproš uje nutnosti ádn a odborn a na vlastní odpov dnost vyzkoušet naše výrobky,
zda jsou pro daný ú el použití a p i daném stavu objektu vhodné. Tato publikace pozbývá platnosti vydáním nové
technické informace.
Technické poradenství
Tato publikace nem že postihnout všechny podklady, které se v praxi vyskytují, ani jejich úpravu nát rovými
technikami. U obtížných p ípad vám naši odborní poradci poskytnou podrobnou radu s ohledem na specifika objektu.

