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Caparol-SeidenLatex
Capamix-SeidenLatex
Jedwabiœcie b³yszcz¹ce, odporne na warunki atmosferyczne i szorowanie farby
lateksowe do fasad i powierzchni wewnêtrznych silnie nara¿onych na uszkodzenia.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Do wykonywania g³adkich, odpornych na
warunki atmosferyczne pokryæ fasad oraz
niewra¿liwych na uszkodzenia, odpornych
na szorowanie i utrzymuj¹cych strukturê
pow³ok wewnêtrznych o jedwabiœcie
b³yszcz¹cej powierzchni.
Ze wzglêdu na du¿¹ odpornoœæ uzyskanej
pow³oki i jej bardzo dobr¹ podatnoœæ na
czyszczenie szczególnie dobrze nadaj¹ siê
do zastosowania na powierzchniach znaj-
duj¹cych siê w pomieszczeniach o du¿ym
nasileniu ruchu, np. w szko³ach, szpitalach,
przedszkolach, budynkach u¿ytecznoœci
publicznej, biurach, hotelach, restauracjach,
na korytarzach, klatkach schodowych itp.
Farby Caparol-SeidenLatex / Capamix-
SeidenLatex doskonale nadaj¹ siê do malo-
wania tapet typu „Rauhfaser”, papierowych
tapet wyt³aczanych oraz tapet z w³ókna
szklanego Capaver, poniewa¿ dziêki efek-
towi jedwabistego po³ysku podkreœlaj¹ ich
strukturê.

W³asnoœci:
■■ Wodorozcieñczalne, przyjazne dla

œrodowiska, o s³abym zapachu.
■■ Odporne na warunki atmosferyczne wg

VOB.
■■ Hydrofobowe wg DIN 4108.
■■ Odporne na szorowanie wg DIN 53 778.
■■ O wysokim stopniu bieli.
■■ Posiadaj¹ dobre w³aœciwoœci dyfuzyjne.
■■ Bardzo podatne na czyszczenie,

odporne na dzia³anie wodnych œrodków
dezynfekcyjnych i domowych œrodków
czystoœci.

■■ £atwe w obróbce.
■■ Odporne na dzia³anie zasad, nie zmyd-

laj¹ce siê.

Spoiwo:
Lateks syntetyczny wg DIN 55 945.

Stopieñ po³ysku:
Jedwabiœcie b³yszcz¹cy wg DIN 53 778.

Opakowania:
Caparol-SeidenLatex          2.5, 5 oraz 12.5 l
Capamix-SeidenLatex 2.5, 5 oraz 10 l

Barwa:
Bia³a.
Caparol-SeidenLatex mo¿na barwiæ
samodzielnie przy u¿yciu barwników
Alpinacolor lub AVA - Amphibolin Voll- und
Abtönfarben.
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego mate-
ria³u nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu
unikniêcia ró¿nic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 100 litrów w jednym
odcieniu na specjalne zamówienie mo¿liwa
jest dostawa materia³u zabarwionego fabry-
cznie.
Capamix-SeidenLatex przeznaczony jest do
barwienia maszynowego w systemie
Capamix w odcieniach z kolekcji kolorysty-
cznych 3D, Alpinacolor, AmphiSilan / Sylitol,
Capamix 900, Panorama, Stadtbild 200, RAL
i wielu innych atrakcyjnych odcieniach.

Sk³adowanie:
Przechowywaæ w ch³odnym miejscu
powy¿ej temp. 0°.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemyæ wod¹. Podczas
natryskiwania nie wdychaæ oparów.
Zapobiegaæ przedostaniu siê materia³u do
zbiorników wodnych.

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹ siê
do utylizacji. Resztki materia³u po wyschniê-
ciu traktowaæ jako odpady budowlane lub
domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-DF02

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny: 
ocena higieniczna nr 5/B-1057/94
Certyfikat DIN EN ISO 9001
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Budowa pow³ok:
Warstwa gruntuj¹ca lub poœrednia:
Wykonaæ farb¹ Caparol-SeidenLatex /
Capamix-SeidenLatex rozcieñczon¹ maks.
10% wody.
Warstwa wierzchnia:
Wykonaæ farb¹ Caparol-SeidenLatex /
Capamix-SeidenLatex rozcieñczon¹ maks.
5% wody.

Sposób nak³adania:
Malowaæ pêdzlem, wa³kiem lub natryskiwaæ
urz¹dzeniami typu airless.

Natrysk:
k¹t natrysku : 50°
dysza : 0,021-0,026"
ciœnienie : 150-180 bar
Narzêdzia po u¿yciu umyæ wod¹.

Zu¿ycie:
Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowa-
niu na g³adkich powierzchniach. Na
pod³o¿ach szorstkich zu¿ycie jest odpowie-
dnio wiêksze.
Dok³adne zu¿ycie nale¿y ustaliæ na pod-
stawie próby.

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i pod³o¿a.

Czas schniêcia:
W temp. +20°C i wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha i nadaj¹ca siê do powtórnego malo-
wania po 4-6 godz. Pow³oka jest ca³kowicie
sucha i w pe³ni wytrzyma³a na obci¹¿enia po
ok. 3 dniach.
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej
wilgotnoœci powietrza czasy te ulegaj¹
wyd³u¿eniu.

Uwaga:
W celu unikniêcia ró¿nic kolorystycznych na
z³¹czach pasm roboczych, wiêksze
powierzchnie nale¿y malowaæ w jednym
cyklu metod¹ „mokrym w mokre”.
Nie stosowaæ na powierzchniach poziomych
nara¿onych na d³ugotrwa³y kontakt z wod¹.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.

Powierzchnie zewnêtrzne

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:
Nowe tynki nale¿y pozostawiæ do wyschniê-
cia  na 2-4 tygodni.
Miejsca naprawy tynku musz¹ byæ dobrze
zwi¹zane i suche.
Lekko osypuj¹ce siê, silnie ch³on¹ce tynki 
o du¿ej porowatoœci nale¿y zagruntowaæ
œrodkiem Caparol Acryl-Hydrosol.
Na silnie piaszcz¹cych, pyl¹cych tynkach
wykonaæ warstwê gruntuj¹c¹ z materia³u
Dupa-grund.
Mineralne, lekkie tynki wapienno-cemen-
towe powlec warstw¹ materia³u Sylitol lub
AmphiSilan. 

Beton:
Zabrudzone lub pokryte drobnymi cz¹stka-
mi mineralnymi powierzchnie betonowe
oczyœciæ mechanicznie lub strumieniem
wody pod ciœnieniem.
S³abo ch³on¹ce lub g³adkie powierzchnie
nale¿y zagruntowaæ œrodkiem Capagrund.
Lekko piaszcz¹ce lub ch³on¹ce powierz-
chnie o du¿ych porach nale¿y zagruntowaæ
œrodkiem Caparol Acryl-Hydrosol.
Na pod³o¿a pyl¹ce nanieœæ warstwê grun-
tuj¹c¹ z materia³u Dupa-grund.

P³yty w³ókno-cementowe 
(nie powlekane):
W przypadku s³abo ch³on¹cych p³yt
powierzchniowo utwardzanych wykonaæ
gruntowanie materia³em Dupa-Haftgrund.
Zwietrza³e, piaszcz¹ce, silnie ch³on¹ce p³yty
zagruntowaæ œrodkiem Dupa-grund.
P³yty nie zabudowane obrabiaæ w³¹cznie 
z krawêdziami i tyln¹ stron¹.
Nowe, silnie zasadowe p³yty w³ókno-cemen-
towe nale¿y pokryæ gruntuj¹c¹ warstw¹
Capalac Zink-Haftprimer lub Disbon 481 EP-
Uniprimer w celu unikniêcia pojawiania siê
wykwitów wapnia.

P³yty w³ókno-cementowe z pow³ok¹
krzemianow¹:
Sprawdziæ noœnoœæ pow³oki. Gruntowanie
wykonaæ materia³em Capalac Zink-
Haftprimer lub Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Do malowania nadaj¹ siê tylko mrozood-
porne ceg³y licowe lub klinkierowe bez
zanieczyszczeñ. Mur musi byæ suchy, nie
mo¿e mieæ spêkanych spoin i wykazywaæ
wykwitów solnych.
Gruntowaæ œrodkiem Dupa-grund.
Je¿eli po wykonaniu warstwy podk³adowej
pojawiaj¹ siê brunatne przebarwienia
pow³oki, to kolejne warstwy nale¿y wykonaæ
bezwodn¹ farb¹ fasadow¹ Duparol (karta
informacyjna nr 150).

Noœne pow³oki z lakierów i farb 
dyspersyjnych:
Powierzchnie po³yskuj¹ce i pow³oki z la-
kierów przesz-lifowaæ. Stare, zabrudzone 
i kreduj¹ce pow³oki oczyœciæ strumieniem
wody pod ciœnieniem. Gruntowaæ
materia³em Capagrund. W przypadku
innego sposobu czyszczenia (zmywanie,
zeszczotkowanie, zdrapanie) gruntowanie
wykonaæ przy u¿yciu œrodka Dupa-grund
rozcieñczonego ok. 20% denaturatu.

Noœne pow³oki z tynków z ¿ywic 
syntetycznych:
Stare tynki oczyœciæ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê. W przypadku czyszczenia na
mokro pod³o¿e dobrze osuszyæ przed
dalsz¹ obróbk¹. Gruntowanie wykonaæ
preparatem Capagrund.
Nowe tynki malowaæ bez obróbki wstêpnej.

Noœne pow³oki z farb i tynków 
krzemianowych:
Zagrun-towaæ materia³ami Sylitol lub
AmphiSilan (karty informacyjne nr 195, 295
oraz 145).

Nienoœne pow³oki mineralne:
Ca³kowicie usun¹æ przez zeszlifowanie,
zeszczotkowanie, zeskrobanie, strumieniem
wody pod ciœnieniem lub inn¹ odpowiedni¹
metod¹. W przypadku oczyszczania na
mokro powierzchniê nale¿y pozostawiæ do
wyschniêcia przed dalsz¹ obróbk¹. Zagrun-
towaæ œrodkiem Dupa-grund.

Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych lub tynków z ¿ywic syntety-
cznych:
Ca³kowicie usun¹æ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê, np. w sposób mechaniczny lub
przez wy³ugowanie, a nastêpnie oczyszcze-
nie strumieniem gor¹cej wody pod wysokim
ciœnieniem.
S³abo ch³on¹ce lub g³adkie powierzchnie
zagruntowaæ preparatem Capagrund.
Powierzchnie pyl¹ce, piaszcz¹ce i mocno
ch³on¹ce zagruntowaæ œrodkiem Dupa-
grund.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami
przemys³owymi lub sadz¹:
Pomalowaæ bezwodn¹ farb¹ fasadow¹
Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie pokryte pleœni¹, glonami
lub mchem:
Pomalowaæ specjaln¹ farb¹ fasadow¹
Amphibolin-W o dzia³aniu grzybobójczym 
i glonobójczym (karta informacyjna nr 105).

Spêkane powierzchnie tynków i betonów:
Stosowaæ materia³y z systemu Cap-elast
(karta informacyjna nr 160).

Nie malowany mur licowy z ceg³y
wapienno-piaskowej:

Pokryæ preparatem Sylitol lub AmphiSilan
(karty informacyjne nr 195 oraz 145).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wystêpuj¹c¹ na powierzchni sól usun¹æ
przez zeszczotkowanie na sucho.
Zagruntowaæ œrodkiem Dupa-grund.
W przypadku powlekania powierzchni 
z wykwitami solnymi nie ma gwarancji
trwa³ego przylegania warstwy i likwidacji
wykwitów solnych.

Ubytki:
Ma³e ubytki naprawiæ szpachlówk¹ Caparol
Fassaden-Feinspachtel.
Wiêksze ubytki do 20 mm zaleca siê repe-
rowaæ mineraln¹ szpachlówk¹ Capalith-
Fassadenspachtel P. Miejsca szpachlowane
nale¿y zagruntowaæ. Przestrzegaæ informacji
zawartych w kartach informacyjnych nr 710 
i nr 720.

Wykonawstwo



W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce
rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przy-
gotowania. W przypadku obróbki pod³o¿y,
które nie zosta³y opisane w powy¿szej karcie
informacyjnej, konieczne jest skontak-
towanie siê z naszym serwisem tech-
nicznym. Chêtnie udzielimy Pañstwu
szczegó³owych informacji zwi¹zanych 
z konkretnym obiektem.

Powierzchnie wewnêtrzne

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:
Mocne, normalnie ch³on¹ce tynki malowaæ
bez wczeœniejszej obróbki.
Osypuj¹ce siê, silnie ch³on¹ce tynki o du¿ej
porowatoœci zagruntowaæ preparatem
Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.

Gotowe tynki gipsowe oraz anhydrytowe:
Zagruntowaæ œrodkiem Caparol-Haftgrund.
Tynki z b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwicy prze-
szlifowaæ i oczyœciæ z py³u. Gruntowanie
wykonaæ materia³em Caparol-Tiefgrund TB.

Œcianki z elementów gipsowych:
Na silnie ch³on¹cych p³ytach wykonaæ grun-
towanie œrodkiem Caparol Acryl-Hydrosol
lub Caparol-Tiefgrund TB. 
Silnie utwardzane, g³adkie p³yty powlec
zwiêkszaj¹c¹ przyczepnoœæ warstw¹ grun-
tuj¹c¹ z materia³u Caparol-Haftgrund.

P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ nadmiar szpachlówki. Miêkkie 
i g³adkie miejsca szpachlowania gipsem
wzmocniæ materia³em Caparol-Tiefgrund TB.
Gruntowanie wykonaæ preparatem Caparol-
Haftgrund lub CapaSol. W przypadku p³yt
zawieraj¹cych przebarwiaj¹ce siê sk³adniki
rozpuszczalne w wodzie pod³o¿e nale¿y
zagruntowaæ materia³em Caparol
Filtergrund fein.

Beton:
Usun¹æ ewentualne pozosta³oœci substancji
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ i osady.

Beton komórkowy:
Warstwê gruntuj¹c¹ wykonaæ materia³em
Capaplex rozcieñczonym wod¹ w stos. 1:3.

Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej
lub ceramicznej:
Malowaæ bez wczeœniejszego przygotowa-
nia.

Pow³oki noœne:
Pow³oki matowe i s³abo ch³on¹ce obrabiaæ
bezpoœrednio.
Powierzchnie po³yskuj¹ce i pow³oki z la-
kierów przeszlifowaæ. Gruntowaæ materia³em
Caparol-Haftgrund.

Pow³oki nienoœne:
S³abe pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych i tynków z ¿ywic syntetycznych
nale¿y ca³kowicie usun¹æ. 
S³abo ch³on¹ce, g³adkie powierzchnie
zagruntowaæ preparatem Caparol-
Haftgrund.
Piaszcz¹ce lub silnie ch³on¹ce tynki o du-
¿ych porach zagruntowaæ preparatem
Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.
S³abe pow³oki z farb mineralnych usun¹æ
mechanicznie, a powierzchnie oczyœciæ 
z py³u. Wykonaæ gruntowanie materia³em
Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Dok³adnie zmyæ. Wykonaæ gruntowanie
materia³em Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”
oraz papierowe tapety wyt³aczane:
Malowaæ bez wczeœniejszej obróbki.

Tapety nie przylegaj¹ce:
Ca³kowicie usun¹æ, zmyæ resztki kleju i pa-
pieru. Powierzchniê zagruntowaæ œrodkiem
Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni i innych grzybów usun¹æ
mechanicznie przez zeszczotkowanie na
mokro, zeskrobanie lub zdrapanie.
Powierzchnie przemyæ preparatem Capatox
i pozostawiæ do wyschniêcia. Gruntowanie
wykonaæ w zale¿noœci od rodzaju i w³aœci-
woœci pod³o¿a. 
Na silnie zagrzybionych powierzchniach
warstwê wierzchni¹ wykonaæ grzybobójcz¹
farb¹ Indeko-W lub Malerit-W.

Powierzchnie zaplamione nikotyn¹, wod¹,
sadz¹ lub t³uszczem:
Zabrudzenia z nikotyny oraz plamy z sadzy 
i t³uszczu zmyæ wod¹ w dodatkiem
domowych œrodków czystoœci rozpu-
szczaj¹cych t³uszcze. Powierzchnie pozo-
stawiæ do ca³kowitego wyschniêcia.
Zaschniête plamy z wody zeszczotkowaæ na
sucho. Izoluj¹c¹ warstwê gruntuj¹c¹ wyko-
naæ z materia³u Caparol-Filtergrund fein
(karta informacyjna nr 845).
Na silnie zanieczyszczonych powierz-
chniach warstwê wierzchni¹ wykonaæ farb¹
Caparol IsoDeck (karta informacyjna nr
848).

Drewno i materia³y drewnopochodne:
Malowaæ wodorozcieñczalnymi, przyjaznymi
dla œrodowiska lakierami Capacryl Acryl-
Lack lub farb¹ do drewna Capadur-
Holzfarbe (karty informacyjne nr 960 lub nr
190).

Niewielkie ubytki:
Po odpowiedniej obróbce wstêpnej nale¿y
naprawiæ szpachlówk¹ Caparol-
Akkordspachtel zgodnie  z instrukcj¹ obrób-
ki i w razie koniecznoœci zagruntowaæ.

Konsultacje techniczne
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