
Technická informácia               
 

Výstužová tkanina Capatect 
 
Špeciálne vyvinutá tkanina zo sklených vlákien s úpravou proti posunutiu. 
 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Armovacia tkanina do 
kontaktných 
tepelnoizolačných systémov 
(ETICS) Capatect na 
uloženie do týchto vrstiev: 
- Capatect 190 
- Capatect 186M 
- Capatect Haftmörtel 
- Capatect ZF 690 
- Capatect Carbon Spachtel 
- Capatect CarboNit 
- Capatect Minera Carbon 
 
Vlastnosti: 
-  úprava proti posunutiu 
- vysoká pevnosť v ťahu 
- bez obsahu zmäkčovadiel 
- odolnosť proti alkáliám 
- rozmery očiek 4 x 4 mm 
- zastrihnutý okraj 
 
Technické dáta: 
- apretúrny základ: 20 - 30 
%, organický 
- počiatočná pevnosť v ťahu: 
(po osnove a po útoku): 
1750 N / 5 cm 
- hmotnosť vo vzťahu k 

ploche: 165 g/m2 5 % 
podľa normy DIN 53854 
- strata pevnosti v ťahu po 
uložení v alkalickom 

prostredí: 50 % (28 dní v 5 
% roztoku NaOH alebo 24  
hod. v alkalickom roztoku 
pH 12,5 / 60°C) 

 
 
 
Spotreba:  
1,15 m2

 / m2 
 
Farebný odtieň: oranžová 
 
Skladovanie: 
V suchom prostredí 
 
Balenie: 
Rolka 50 m, šírka 1100 mm 
= 55 m

2
 

Spracovanie: 
 
Pri aplikácii dodržujte 
ustanovenia montážneho 
postupu tepelnoizolačných 
systémov Capatect. 
Príslušnú armovaciu hmotu 
nanášajte v šírke pásu 
tkaniny celoplošne na 
izolačné dosky a do hmoty 
zatlačte bez záhybov 
výstužnú tkaninu Capatect. 
Susedné pásy pokladajte v 
presahu cca 10 cm. Potom 
zatmeľte ešte do mokrej 
hmoty tak, aby sa zaistilo 
celoplošné zakrytie tkaniny. 
Je nutné dodržiavať 
príslušnú hrúbku výstužnej 
vrstvy, ktorá sa riadi danou 
armovacou  maltou. 
 
 
 

 

Inštrukcie 
Likvidácia: 
Zvyšky materiálu likvidujte 
podľa inštrukcii pre kód EAK 
101103 (staré materiály zo 
skalných vlákien) alebo pre 
kód EAK 170904 (zmiešané 
stavebné a demolačné 
odpady). 
 
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 255566440 
fax 00421 255566435 
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. 


