
Technická informácia  
 
 
 

Capatect Stellanova Dark 
Trblietavý efekt nanášaný nástrekom pre tmavé štruktúrované fasádne plochy. 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Capatect Stellanova Dark je 
možné mimoriadne variabilne 
nanášať na prakticky všetky 
tmavé plochy štruktúrovaných 
omietok Capatect. Hospodárna 
technika spracovania a vysoký 
stupeň zaťažiteľnosti odpovedá 
moderným požiadavkám na 
výrobky, s ktorými je možné 
atraktívne a hospodárne 
pracovať. Použitie nie len  na 
novostavbách, ale aj pri 
renováciách. 
 
Vlastnosti: 
- jednoduché a hospodárne   
spracovanie 
- bez povrchového pnutia 
- odolný vplyvom poveternosti 
-s trblietavým sľudovým 
efektom 
 
Balenie : 
8 kg 
 
Technické údaje:  
- Hustota 2.750 kg/m3 
-Objemová hmotnosť 860 
kg/m3 
- Teplota tavenia > 1.300 °C 
 
Farebný odtieň:  
Čierny 
 
Skladovanie: 
V chladnom, ale nemrazivom 
prostredí. 

Spracovanie 
Vhodné podklady: 
Všetky tmavé odtiene 
štruktúrovaných omietok 
Capatect. Pri svetlých 
odtieňoch  omietok 
doporučujeme použiť Capatect 
Stellanova ICE. V prípade 

pochybností pripravte 
vzorovú plochu. 
 
Príprava podkladu: 
Aby sa docielilo  optimálnej 
prídržnosti výrobku Capatect 
Stellanova Dark k podkladu, 
musí sa nanášať vždy do 
čerstvo nanesenej omietky. 
 
Nanášanie náteru: 
Capatect Stellanova Dark sa 
nanáša pištoľou s hornou 
nádržkou (napr. SATA pištoľ 
JET 3000/B/RP) do čerstvo 
nanesenej a ešte vlhkej 
vrstvy omietky. Nanáša sa 
rovnomerne krížovým 
pohybom pištole. 
Doporučuje sa chrániť 
fasádu pred vetrom, aby sa 
minimalizovali straty. 
- Kompresor s výkonom  
aspoň 400 l/min. 
- Tlak vzduchu cca 2 bary 
- Tryska cca 1,9 mm 
- Odstup od fasády 40 – 60 
cm 
 
Spotreba:  
Cca 80 g/m2 
 
Podmienky pri 
spracovaní: 
Riaďte sa požiadavkami pre  
omietky – viďte technické 
listy omietok Capatect. 
 
 
Odporúčania: 
Aby sa zabránilo 
nepravidelnostiam vo 
vzhľade fasády (tvorba 
„obláčikov“), musí sa 
Capatect Stellanova Dark 
nanášať v ucelenej ploche 
naraz a rovnomerne 
krížovými ťahmi do čerstvej 
omietky. Pri šedých 
odtieňoch doporučujeme 
najväčší súčiniteľ odrazu 

svetla 25. Pri všetkých 
ostatných odtieňoch 
doporučujeme zhotovenie 
vzorovej plochy a rozhodnutie 
až na jej základe. 
Reklamácie vzniknuté 
nedodržaním tejto zásady 
nebudú uznané. Za silného 
vetra alebo slnečného žiarenia 
doporučujeme chrániť fasádu 
zakrytím plachtami alebo 
sieťami. Aby sa zabránilo 
poškodeniu fasády behom 
zasychania, doporučujeme 
chrániť ju vhodným zakrytím. 
Aby sa zachovali všetky 
vlastnosti výrobku, nemiešajte 
ho s inými výrobkami. 
Výrobok nie je  vhodný na 
vodorovné plochy zaťažené 
vodou. 

Inštrukcie 
Bezpečnostné upozornenia: 
Tento výrobok nie je 
nebezpečný prípravok v zmysle 
zákona o chemikáliách a preto 
nepodlieha povinnosti 
označovania. Napriek tomu 
dodržujte bežné bezpečnostné 
a hygienické opatrenia pri 
zaobchádzaní s chemickými 
produktmi. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. 
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte iba 
bezo zvyšku vyprázdnené 
obaly. Zvyšky materiálu 
likvidujte podľa miestnych 
predpisov (kód odpadu 17 01 
00.) 
 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa vyskytujú 
v praxi, a o technických 
postupoch natierania týchto 
podkladov. Pokiaľ by sa 



pracovalo s podkladmi, ktoré 
nie sú uvedené v tejto 
technickej informácii, bude 
nutné previesť konzultáciu s 
nami alebo s našimi 
pracovníkmi služieb 
zákazníkom. Sme ochotní Vám 

kedykoľvek poskytnúť 
detailné rady k daným 
objektom. 
 
 
 
 

Servisné stredisko: 
tel.   00421 255 566 440 
fax.  00421 255 566 435 
e-mail: info@caparol.sk 
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Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich 
skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše 
materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 
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