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System Capafloc Vario
Nowoczesny, ekonomiczny i trwa³y system renowacji wnêtrz.

Opis produktu

Przeznaczenie:
Odpowiadaj¹cy aktualnym trendom, wie-
lobarwny system tapet natryskowych
Capafloc Vario znakomicie nadaje siê do
powlekania wszelkiego rodzaju po-
wierzchni wewnêtrznych.

Ze wzglêdu na szczególnie ekonomiczn¹
technikê obróbki oraz wyj¹tkowe walory
optyczne system mo¿na stosowaæ na
odnawiane lub zupe³nie nowe pod³o¿a.

System Capafloc Vario umo¿liwia szybk¹
renowacjê starych pow³ok o wyraŸnej fak-
turze, takich jak dobrze przylegaj¹ce
tapety typu „Rauhfaser”, tapety z w³ókna
szklanego oraz tynki z ¿ywic syntetycz-
nych, bez koniecznoœci k³opotliwego
przygotowania pod³o¿a. Dziêki po³¹cze-
niu istniej¹cej ju¿ faktury z wielobarwn¹
tapet¹ natryskow¹ uzyskujemy now¹,
atrakcyjn¹ wizualnie powierzchniê.

Materia³ sprawdza siê równie¿ doskonale
w pomieszczeniach zazwyczaj zaniedba-
nych pod wzglêdem estetycznym, takich
jak korytarze, klatki schodowe, po-
mieszczenia gospodarcze, schowki, po-
mieszczenia sanitarne i kantyny, œwietlice
- zarówno w miejscach u¿ytecznoœci pub-
licznej, jak i w budynkach prywatnych.

Aby u³atwiæ korzystanie z asortymentu
produktów wchodz¹cych w sk³ad syste-
mu zosta³ on podzielony na cztery grupy
wed³ug w³aœciwoœci optycznych:

1.  Kompozycja.
Nowoczesny system przeznaczony do
coko³ów na klatkach schodowych sk³a-
daj¹cy siê z wielobarwnych p³atków
Capafloc-Chips, tynku Capafloc-Putz i ko-
lorowych borderów Capafloc-Bordüre
Color. Elementy systemu s¹ dopasowane
pod wzglêdem kolorystycznym i umo¿li-
wiaj¹ dziesiêæ ró¿nych kombinacji kolo-
rystycznych.

2.  Œwiat³o i struktura.
Cztery kombinacje kolorystyczne w ideal-
nie dopasowanych do siebie jasnych
odcieniach, bazuj¹ce wy³¹cznie na 5 mm,
3 mm i 1 mm p³atkach Capafloc Vario.
Szczególnie polecane do biur i korytarzy.

3.  Kontrasty.
Piêæ deseni powsta³ych z po³¹czenia
3 mm p³atków o intensywnym odcieniu
z 1 mm p³atkami w odcieniu kontrasto-
wym. Do oryginalnych wykoñczeñ po-
wierzchni.

4.  Universal
Sprawdzone, znakomicie sprzedaj¹ce siê
desenie, przeznaczone do dekoracyjnego
wykañczania œcian wewnêtrznych na
klatkach schodowych, korytarzach, w biu-
rach, pomieszczeniach gospodarczych,
sto³ówkach i œwietlicach.

Wyj¹tkowe w³aœciwoœci systemu:

P³atki Capafloc-Chips powleczone
warstw¹ lakieru bezbarwnego s¹:

■ odporne na szorowanie
wg DIN 52 778

■ nie zawieraj¹ rozpuszczalników
■ odporne na uderzenia i zadrapania
■ o doskona³ej œwiat³otrwa³oœci
■ posiadaj¹ w³aœciwoœci sorpcyjne
■ trudno zapalne wg DIN 4102, B1,

atest PA-III 2.2876
■ neutralizuj¹ niewielkie ró¿nice kolo-

rystyczne pod³o¿a, bez koniecznoœci
jego gruntowania

■ wyrównuj¹ optycznie drobne zary-
sowania powierzchni

Tynk Capafloc-Putz nie powleczony
warstw¹ lakieru bezbarwnego

■ zmywalny przy pomocy szczotki, ew.
z dodatkiem neutralnych œrodków
czyszcz¹cych

■ nie zawiera rozpuszczalników
■ posiada podwy¿szon¹ odpornoœæ na

uderzenia i zadrapania
■ szczególnie œwiat³otrwa³y
■ posiada w³aœciwoœci sorpcyjne
■ trudno zapalny wg DIN 4102, B1
■ wyrównuje optycznie drobne zary-

sowania powierzchni
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Sk³adniki systemu:

Klej Capafloc-Coll
Wodorozcieñczalna, bezrozpuszczalniko-
wa masa o nik³ym zapachu przeznaczona
do klejenia p³atków Capafloc-Chips.
Barwiona na bia³o.

Spoiwo:
Dyspersja z ¿ywic syntetycznych
wg DIN 55 945

Zastosowanie:
Do powierzchni wewnêtrznych w po³¹cze-
niu z p³atkami Capafloc-Chips.
Do powierzchni sufitów i wysokich œcian
np. na klatkach schodowych polecamy
specjalny klej Capafloc-Coll o przed³u-
¿onym czasie otwarcia.

W³aœciwoœci:
D³ugi czas otwarcia (15-20 min.), ³atwy
w obróbce, odporny na alkalia.

Uwaga: 
Ze wzglêdu na d³ugi czas otwarcia i zwi¹-
zany z tym d³ugi okres oddzia³ywania na
wodorozcieñczalne sk³adniki zawarte
w pod³o¿u, klej nale¿y stosowaæ bez-
poœrednio jedynie na nie budz¹ce w¹tpli-
woœci pod³o¿a. Pozosta³e pod³o¿a grun-
towaæ materia³em izoluj¹cym Caparol
Filtergrund grob.

Barwa:
Bia³a. Przy natryskiwaniu niektórych
deseni p³atków klej Capafloc-Coll nale¿y
odpowiednio zabarwiæ (patrz punkt „P³atki
Capafloc-Chips”).

Sposób nanoszenia:
Materia³ nanosiæ pêdzlem, wa³kiem lub
natryskiwaæ urz¹dzeniami typu airless
(pompa t³okowa: dysza 0,021 - 0,025 cala,
ciœnienie 170 - 190 bar; pompa membra-
nowa: dysza 0,021 - 0,026 cala, ciœnienie
150 - 180 bar).

Temperatura obróbki:
Min. +5°C dla pod³o¿a i otoczenia.

Zu¿ycie:
Zale¿nie od pod³o¿a:
ok. 280 ml/m2 (klej nak³adany wa³kiem)
ok. 350 ml/m2 (natrysk metod¹ airless)
Dok³adne zu¿ycie ustaliæ na podstawie
próby.

Opakowania:
12,5 l, okr¹g³y pojemnik z tworzywa
sztucznego.

Czyszczenie narzêdzi:
Niezw³ocznie po u¿yciu wod¹.

Sk³adowanie:
W ch³odnym miejscu, w temperaturach
dodatnich.

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione opakowania nada-
j¹ siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. W przypadku kontaktu z ocza-
mi przemyæ je natychmiast wod¹. Przy
natryskiwaniu nie wdychaæ oparów.
Zapobiegaæ przedostaniu siê kleju do
kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi.
W trakcie i po obróbce zapewniæ dobr¹
wentylacjê w pomieszczeniu.

Kod produktu: D 1.



P³atki Capafloc-Chips 
Wielobarwne, specjalne p³atki o trzech
wielkoœciach: 1 mm, 3 mm, 5 mm.

Spoiwo:
Bia³e i jasne odcienie: dyspersja z ¿ywic
syntetycznych.
Intensywne odcienie: akrylat.

Zastosowanie:
Na powierzchniach wewnêtrznych,
w po³¹czeniu z Capafloc-Coll.

W³aœciwoœci:
£atwe i wydajne w obróbce, œwiat³otrwa³e,
matowe.

Barwa:
1 mm: Batist, Bianco*, Delft, Minze,
Nimbus, Opal, Quarz, Rodeo*, Seide,
Sinus, Stromboli;
* desenie tylko do sufitów, nie wykañ-

czane warstw¹ lakieru.
3 mm: Achat, Azur, Büro, Classico, Disco,
Domo, Frigo, Hydro, Kasino, Koralle
(Capamix 06/14)**, Lagune (Capamix
40/11)***, Libero, Limone (Capamix
14/06)***, Metro, Napoli, Oase (Capamix
30/01)***, Piccolo, Polo, Pronto,
Rhombus, Savanne (Capamix ok.
10/02)***, Senso, Stabilo, Strato, Studio,
Szenario, Theatro, Turbo, Vitalo.
5 mm: Amalfi, Aquamarin, Astro, Bello,
Bravo, Chromo, Cubus, Duo, Dynamo,
Karo, Logo, Motto, Retro, Rio, Rocco,
Smaragd.
** = stosowaæ klej Capafloc-Coll bar-

wiony jedynie fabrycznie
*** = stosowaæ klej Capafloc-Coll bar-

wiony w maszynie Capamix zgodnie
z podanymi odcieniami

Sposób nanoszenia:
Natrysk p³atków nastêpuje za pomoc¹
specjalnego pistoletu Capafloc-Chips-
Pistole. Przy³¹cze do sprê¿arek powietrza
o wydajnoœci min 400 l/min. Ciœnienie ok.
1,8 - 2 bar. Odstêp od œciany ok. 60-80
cm; nanosiæ a¿ do nasycenia pod³o¿a.
Ma³e p³atki 1 mm i 3mm mo¿na nanosiæ
równie¿ za pomoc¹ urz¹dzeñ nisko-
ciœnieniowych (np. Chiron). Du¿e, 5 mm
p³atki musz¹ byæ natryskiwane za
pomoc¹ sprê¿arek wysokiego ciœnienia.

Temperatura obróbki:
Min +5°C dla pod³o¿a i otoczenia.

Zu¿ycie:
Ok. 200 g/m2 (ok. 200 g/m2 opada dodat-
kowo w trakcie natryskiwania na ziemiê
i mo¿e byæ ponownie u¿yte, o ile nie
uleg³o zabrudzeniu). Dok³adne zu¿ycie
ustaliæ na podstawie próby.

Opakowania:
5 kg - karton.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w suchym miejscu.

Czas schniêcia:
W temperaturze +20°C i przy wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza wynosz¹cej 65%
warstwa nadaje siê do dalszej obróbki po
24 godzinach. W ni¿szych temperaturach
i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza czas
ten ulega wyd³u¿eniu.

Utylizacja:
Resztki materia³u traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. W przypadku kontaktu z ocza-
mi przemyæ je natychmiast wod¹. Zapo-
biegaæ przedostaniu siê materia³u do
kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi. 



Lakier Capafloc-Finish
Transparentny lakier na bazie czystego
akrylatu. Jedwabiœcie matowy lub ma-
towy, bezrozpuszczalnikowy, o s³abym
zapachu.

Spoiwo:
Dyspersja z ¿ywic syntetycznych (100%
czystego akrylatu) wg DIN 55 945.

Zastosowanie:
Do powierzchni wewnêtrznych, jako
warstwa ochronna.

W³aœciwoœci:
£atwy w obróbce, odporny na szorowanie
wg DIN 53 778, nie ¿ó³knie pod wp³ywem
dzia³ania promieni UV, posiada dobr¹
przyczepnoœæ.

Barwa:
Transparentny.

Sposób nanoszenia:
Lakier nanosiæ pêdzlem lub wa³kiem.

Temperatura obróbki:
Min. +5°C dla pod³o¿a i otoczenia.

Zu¿ycie:
Ok. 130 ml/m2 na ka¿d¹ warstwê. Dok³ad-
ne zu¿ycie ustaliæ na podstawie próby.

Opakowania:
10 l, owalny pojemnik z tworzywa
sztucznego.

Czyszczenie narzêdzi:
Niezw³ocznie po u¿yciu wod¹.

Sk³adowanie:
W ch³odnym miejscu, w temperaturach
dodatnich.

Czas schniêcia:
W temperaturze +20°C i przy wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza wynosz¹cej 65%
warstwa jest powierzchniowo sucha po
ok. 4 godzinach. W ni¿szych temperatu-
rach i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza
czas ten ulega wyd³u¿eniu.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. W przypadku kontaktu z ocza-
mi przemyæ je natychmiast wod¹. Zapo-
biegaæ przedostaniu siê farby do kanaliza-
cji, zbiorników wodnych i ziemi.
W trakcie i po obróbce zapewniæ dobr¹
wentylacjê w pomieszczeniu.

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione opakowania na-
daj¹ siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:
M-KH0-1.



Tynk Capafloc-Putz
1mm specjalne barwne p³atki, które po
dodaniu œrodka wi¹¿¹cego i wody tworz¹
podobn¹ do tynku pow³okê przeznaczon¹
do silnie zniszczonych œcian wew-
nêtrznych.

Spoiwo:
Dyspersja z ¿ywic syntetycznych.

Zastosowanie:
Œciany wewnêtrzne.

W³aœciwoœci:
Matowy, odporny na szorowanie, istnieje
mo¿liwoœæ czyszczenia na sucho (lub
zmywania na mokro wod¹ z dodatkiem
neutralnych œrodków czyszcz¹cych),
odporny na zadrapania, szczególnie
œwiat³otrwa³y, trudno zapalny wg
DIN 4102, B1 (atest nr PA-III 2.1739), ³atwy
w obróbce. Tynk mo¿na nak³adaæ kielni¹
lub natryskiwaæ, w trakcie pracy mo¿na
dokonywaæ poprawek ( uwzglêdniæ pro-
cesy starzenia). Na pod³o¿a o wyraŸnej
strukturze np. gruboziarniste tynki z ¿ywic
syntetycznych materia³ mo¿na natryski-
waæ.

Barwa:
Dziesiêæ deseni z p³atków 1 mm: Arosa,
Bahia*, Cortina*, Elba*, Granada*,
Ravenna, Samoa*, Sierra*, Tonga,
Tundra.
* = przy u¿yciu tych deseni podk³ad

pod tynk Caparol-Putzgrund musi
zostaæ odpowiednio zabarwiony
(patrz rozdzia³ Obróbka, akapit „Tynk
Capafloc-Putz”)

Sposób nanoszenia:
Tynk nanosiæ kielni¹ ze stali szlachetnej
lub przez natryskiwanie pistoletem
sto¿kowym. Przy natryskiwaniu pistolet
przy³¹czaæ do sprê¿arek powietrza o
wydajnoœci min. 400 l/min. Ciœnienie ok.
2,5-3,5 bar, dysza 6 mm.

Temperatura obróbki:
Min. + 5°C dla pod³o¿a i otoczenia.

Zu¿ycie:
Przy nak³adaniu kielni¹ ok. 1,3 kg/m2 (od-
powiada ok. 700 g suchego materia³u).
Przy natryskiwaniu: ok. 1,1 kg/m2 (odpo-
wiada ok. 500 g suchego materia³u).
Dok³adne wartoœci dot. zu¿ycia ustaliæ na
podstawie próby.

Opakowania:
10 kg - karton (2x 3,75 kg mieszanki
p³atków i 2x 1,25 kg spoiwa).

Sk³adowanie:
Przechowywaæ w suchym miejscu.

Czas schniêcia:
W temperaturze +20°C i przy wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza wynosz¹cej 65%
warstwa jest powierzchniowo sucha po
ok. 24 godzinach, po 2-3 dniach ca³ko-
wicie sucha. W ni¿szych temperaturach
i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza czas
ten ulega wyd³u¿eniu.

Czas gotowoœci do obróbki:
Zarobiony tynk Capafloc-Putz musi byæ
wykorzystany w ci¹gu dwóch tygodni.
W tym czasie nale¿y go przechowywaæ
w szczelnie zamkniêtym pojemniku, bez
dostêpu powietrza. Wykorzystanie zaro-
bionego tynku po up³ywie tego terminu
powoduje min. obni¿enie wytrzyma³oœci
tynkowanej powierzchni.

Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione opakowania nada-
j¹ siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. W przypadku kontaktu z ocza-
mi przemyæ je natychmiast wod¹. Zapo-
biegaæ przedostaniu siê farby do kanaliza-
cji, zbiorników wodnych i ziemi.



Border dekoracyjny 
Capafloc-Bordüre Color
Bordery dekoracyjne Capafloc-Bordüre
Color wchodz¹ w sk³ad systemu Capafloc
Vario i w po³¹czeniu z pozosta³ymi mate-
ria³ami umo¿liwiaj¹ wiele atrakcyjnych
aran¿acji wnêtrz. Szczególnie polecane
do klatek schodowych oraz korytarzy
i biur. Bordery s¹ fabrycznie malowane,
gotowe do u¿ycia.

Materia³:
W³óknina celulozowo-poliestrowa powlec-
zona warstw¹ piasku kwarcowego i po-
malowana farb¹ na bazie akrylatu. Sa-
moprzylepna. Barwna (wierzchnia) strona
borderu przykryta jest przeŸroczyst¹ foli¹
ochronn¹.

Zastosowanie:
Naklejaæ na œcianach wewnêtrznych, jako
produkt uzupe³niaj¹cy, wraz z p³atkami
i tynkiem Capafloc.

Odpowiednie pod³o¿a:
Pod³o¿e musi byæ g³adkie, zwarte, czyste,
suche i wolne od py³u i substancji
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ oraz po-
siadaæ dobre w³aœciwoœci sczepne.

W³aœciwoœci:
Materia³ ³atwy w obróbce, wysoce œwiat³o-
trwa³y, odporny na zniszczenie.
O lekko po³yskuj¹cym deseniu.

Barwa:
10 pastelowych deseni dopasowanych do
pozosta³ych materia³ów systemu:
12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17, 12.18, 12.19, 12.20.

Sposób naklejania:
Odci¹gn¹æ foliê z tylnej strony borderu
(ok. 30 cm) i naklejaæ na œcianê
dociskaj¹c border wa³kiem tapeciarskim.

Rolki:
Ok. 12 cm szerokoœci i 10 m d³ugoœci.

Opakowania:
Karton zawieraj¹cy 6 x 10 m.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w suchym miejscu.

Utylizacja:
Resztki materia³u traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.

Pod³o¿e musi byæ czyste, suche i noœne,
patrz równie¿ na ostatni¹ stronê tej karty.

Klej Capafloc-Coll:
Nanosiæ obficie i równomiernie w celu
uzyskania odpowiednio grubej warstwy
umo¿liwiaj¹cej zatopienie p³atków. Nano-
siæ wa³kiem z runa jagniêcego (œrednia
d³ugoœæ w³osia) lub natryskiwaæ.
Desenie Koralle, Limone, Lagune,
Savanne i Oase wymagaj¹ zabarwienia
kleju Capafloc-Coll na odpowiedni od-
cieñ. Na wysokie œciany i sufity stosowaæ
klej Capafloc-Coll o przed³u¿onym czasie
otwarcia.

P³atki Capafloc-Chips
Wysypaæ z kartonu do specjalnego
pojemnika, zamieszaæ d³oni¹. Umocowa-
ny na wysokoœci klatki piersiowej pojem-
nik na p³atki Capafloc po³¹czyæ z pisto-
letem. Pistolet pod³¹czyæ do sprê¿arki
powietrza (min. wydajnoœæ sprê¿arki: 400
l/min). P³atki natryskiwaæ na mokr¹ warst-
wê kleju Capafloc-Coll, a¿ do nasycenia
pod³o¿a. Nasycenie pod³o¿a nastêpuje
wówczas, jeœli bezpoœrednio padaj¹cy
strumieñ œwiat³a nie uwidacznia ¿adnych
po³yskuj¹cych miejsc. P³atki o wielkoœci
5 mm musz¹ byæ nanoszone za pomoc¹
pistoletu pod³¹czonego do sprê¿arki
wysokiego ciœnienia.
Ma³e p³atki 1 mm i 3 mm mo¿na nanosiæ
równie¿ za pomoc¹ sprê¿arek niskiego
ciœnienia. Urz¹dzenia niskoprê¿ne spraw-
dzaj¹ siê jedynie na ma³ych powierzch-
niach.

P³atki, które opad³y w trakcie obróbki
mog¹ zostaæ ponownie u¿yte, o ile nie
uleg³y zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

Poprawki mo¿na nanosiæ jedynie przed
wyschniêciem pow³oki. Uszkodzon¹
powierzchniê nale¿y w tym celu pod-
wa¿yæ szpachl¹ i usun¹æ, nanieœæ punkto-
wo klej i natryskiwaæ ponownie p³atki.

Aby unikn¹æ powstawania widocznych
miejsc ³¹czenia pasm roboczych nanosiæ
Capafloc-Coll w jednym ci¹gu, na zak³ad-
kê, metod¹ „mokrym w mokre”. Oznacza
to, i¿ natrysk p³atków nale¿y przerwaæ 40-
50 cm przed koñcem ostatniego nanie-
sionego na œcianê pasma kleju.

Po ca³kowitym, równomiernym wyschniê-
ciu ca³ej powierzchni usun¹æ miote³k¹ lub
w³óknin¹ s³abo przylegaj¹ce p³atki.

Obróbka



Przy grubszej strukturze tynku zaleca siê
równomierne zeszczotkowanie luŸnych
p³atków szczotk¹. Usuniête p³atki nie
nadaj¹ siê do ponownego u¿ycia.

Lakier Capafloc-Finish jedwabiœcie
matowy (seidenmatt)
Materia³ nak³adaæ obficie i rozprowadziæ
równomiernie na wyschniêtej powierzchni
wa³kiem z runa jagniêcego o krótkim
w³osiu, aby uzyskaæ warstwê o odpowied-
niej gruboœci. Powierzchniê wyg³adziæ
w jednym kierunku. Unikaæ powstawania
widocznych styków, lakier nanosiæ meto-
d¹ „mokrym w mokre”. Na powierzch-
niach nara¿onych na ekstremalne warun-
ki oœwietlenia nak³adaæ lakier o matowym
po³ysku.

Lakier Capafloc-Finish matowy (matt)
Obrabiaæ tak jak Capafloc-Finish w wersji
jedwabiœcie matowej. Matowa powierzch-
nia eksponuje naturalne walory optyczne
p³atków. Lakier polecany szczególnie do
pomieszczeñ, w których panuj¹ ekstre-
malne warunki oœwietlenia.

Warstwa wykonana lakierem matowym
jest zmywalna, jednak ze wzglêdu na
stopieñ po³ysku jest ona nieco s³absza.

Uwaga:
Desenie Bianco i Rodeo przeznaczone do
sufitów nie wymagaj¹ wykonania pow³oki
koñcowej i nie powinny byæ malowane
lakierem Capafloc-Finish.
Desenie Astro, Disco, Theatro, Turbo
i Polo zawieraj¹ per³owe p³atki i powinny
byæ powlekane lakierem Capafloc-Finish
w wersji jedwabiœcie matowej. Ze wzglêdu
na istniej¹ce na³adowanie elektrostatycz-
ne p³atki te podnosz¹ siê nawet po zesz-
czotkowaniu luŸnych p³atków i na³o¿eniu
warstwy wierzchniej. Ta specyficzna
w³aœciwoœæ p³atków per³owych nie ma
wiêkszego wp³ywu na koñcowy efekt wiz-
ualny i tym samym nie mo¿e stanowiæ
podstawy do reklamacji.

Tynk Capafloc-Putz
Nanieœæ na obrabian¹ powierzchniê
podk³ad pod tynk Caparol-Putzgrund
nadaj¹cy pod³o¿u odpowiedni¹ strukturê.
W przypadku deseni Bahia (Capamix
34/10), Cortina (Alpinacolor Tibet 14),
Elba (Capamix 39/15), Granada (Capamix
07/13), Samoa (Capamix 13/18) i Sierra
(Capamix 10/02) podk³ad pod tynk musi
zostaæ zabarwiony rêcznie na podane
odcienie z katalogu Capamix i Alpinacolor
(np. za pomoc¹ barwników AVA-Vollton-
und Abtönfarben), co pozwoli uzyskaæ
homogeniczne pod wzglêdem kolorys-
tycznym powierzchnie. Receptury do bar-
wienia dostêpne na zamówienie.

Nak³adanie kielni¹: Spoiwo i mieszankê
p³atków dodawaæ stopniowo do przygo-
towanej iloœci wody i zamieszaæ mie-
szad³em pracuj¹cym na wolnych obro-
tach, a¿ do uzyskania g³adkiej masy.
Stosunek sk³adników mieszanki: 1:1
(p³atki/œrodek wi¹¿¹cy do wody). Przy 5
kg (wzgl. 10 kg) suchego materia³u (p³atki
+ œrodek wi¹¿¹cy) oznacza to dodanie 5 l
(wzgl. 10 l) wody.
Zarobiony tynk po 10 min. dojrzewania
nak³adaæ równomiernie pac¹ ze stali szla-
chetnej i wyg³adzaæ, w miarê mo¿liwoœci
w jednym kierunku. Umo¿liwia to uzys-
kanie relatywnie g³adkiej powierzchni.
W przypadku obróbki rêcznej (tynk nak³a-
dany kielni¹) nie da siê unikn¹æ drobnej
nieregularnoœci optycznej odnawianej
powierzchni. Zastrze¿enia tego typu nie
mog¹ stanowiæ podstawy do reklamacji.

Natryskiwanie: Spoiwo i mieszankê p³at-
ków dodawaæ stopniowo do przygo-
towanej iloœci wody i zamieszaæ miesza-
d³em pracuj¹cym na wolnych obrotach,
a¿ do uzyskania g³adkiej masy.
Stosunek sk³adników mieszanki: 1:1,2
(p³atki/œrodek wi¹¿¹cy do wody). Przy 5
kg (wzgl. 10 kg) suchego materia³u (p³atki
+ œrodek wi¹¿¹cy) oznacza to dodanie 6 l
(wzgl. 12 l) wody.
Zarobiony tynk po 10 min. dojrzewania
jeszcze raz krótko zamieszaæ miesza-
d³em, a nastêpnie natryskiwaæ pistoletem
sto¿kowym firmy Caparol (dysza 6 mm,
ciœnienie 3 bar). Przy³¹czaæ do sprê¿arek
powietrza o min. wydajnoœci 400l/min.

Border dekoracyjny 
Capafloc-Bordüre Color
Odklejaæ foliê z tylniej strony borderu
(ka¿dorazowo ok. 30 cm) i przyklejaæ do
œciany dociskaj¹c wa³kiem tapeciarskim.
Po naklejeniu borderu nastêpuje powle-
kanie œciany ponad borderem. Po zakoñ-
czeniu pracy - np. natrysk p³atków - przy
jeszcze mokrej powierzchni nale¿y
rozpocz¹æ odklejanie ochronnej folii
wierzchniej, uprzednio podwa¿onej 1-2
cm od górnego brzegu, co zapobiega
póŸniejszemu wyrywaniu p³atków na
styku z borderem. Nastêpnie nale¿y
rozpocz¹æ obróbkê powierzchni znaj-
duj¹cej siê poni¿ej borderu - np. tynkiem
Capafloc-Putz. Jeœli tynk bêdzie natryski-
wany, border nale¿y zakleiæ na odpowied-
ni¹ wysokoœæ i dopiero po zakoñczeniu
pracy ca³kowicie usun¹æ foliê ochronn¹
z jeszcze mokrej powierzchni.
Usun¹æ resztki kleju z borderu za pomoc¹
wilgotnej g¹bki.

Border mo¿na lakierowaæ wraz z tapet¹
natryskow¹ i tynkiem lakierem Capafloc-
Finish w wersji matowej, co powoduje jed-
nak¿e utratê lekko po³yskuj¹cego efektu.

Serwis dodatkowy:
■ Istnieje mo¿liwoœæ przygotowania

indywidualnego deseniu na zamówie-
nie przy obiektach o powierzchni
natrysku od 2000 m2.

■ Dla obiektów o powierzchni natrysku
od ok. 1000 m2 istnieje mo¿liwoœæ
naklejenia ka¿dego z deseni systemu
Capafloc-Vario na flizie z w³ókna szk-
lanego (czas realizacji zamówienia
ok. 3 tygodnie).

Mo¿e okazaæ siê to korzystne je¿eli:
· pod³o¿e stanowi p³yta gipsowo-

kartonowa - tapeta natryskowa
Capafloc Vario klejona na flizie szk-
lanym pokrywa optycznie styki p³yt

· pod³o¿e jest pokryte drobnymi
rysami (tkanina szklana je niwelu-
je)

· nie mo¿na natryskiwaæ p³atków
przy u¿yciu sprê¿arki (np. z po-
wodu nadmiernego ha³asu)

· praca musi przebiegaæ bardzo szy-
bko

Klejenie flizu szklanego nastêpuje
przy u¿yciu kleju dyspersyjnego
Capacoll GK.



Dobór odcieni:
W celu dopasowania kolorystycznego sufitów, oœcie¿nic, grzejników, coko³ów etc.
do tapety natryskowej polecamy Pañstwu trzy odcienie barwników Capamix wzgl.
Alpinacolor, odpowiednie do danego deseniu tapety:

Deseñ

Achat

Amalfi

Aquamarin

Arosa

Astro

Azur

Bahia

Batist

Bello

Bianco

Bravo

Büro

Chromo

Classico

Cortina

Cubus

Delft

Disco

Domo

Duo

Dynamo

Elba

Frigo

Granada

H ydro

Karo

Kasino

Koralle

Lagune

Libero

Limone

Mo¿liwoœæ ³¹czenia
z deseniem

Opal, Smaragd

Napoli, Stromboli

Azur, Delft

Szenario

Ravenna

Delft, Aquamarin

Vitalo

Koralle

Tonga

Samoa

Rio

Rhombus, Sinus

Azur, Aquamarin

Tundra

Elba

Dynamo

Senso

Batist

Quarz

Nimbus

Odcieñ jasny

32/01

18/01

43/06

Basalt 18

43/01

43/06

Lava 18

39/17

44/16

45/11

bia³y

18/16

25/16

14/06

13/06

43/06

07/11

11/06

Basalt 17

27/16

26/16

44/16

Tibet 16

27/16

43/16

07/11

44/16

Iris 18

27/16

bia³y

Odcieñ ciemny

36/13

13/02

42/13

41/17

01/11

42/13

34/08

42/18

43/17

02/17

43/12

42/16

07/16

Iris 14

09/02

42/13

07/13

12/06

42/17

39/16

36/18

39/17

08/12

14/01

14/18

43/16

07/03

08/04

42/11

11/03

Kontrast

38/09

11/04

43/10

01/10

42/14

43/10

39/20

02/05

39/15

43/15

42/19

42/19

42/20

39/15

06/14

43/10

39/20

43/18

37/19

39/19

42/05

37/15

41/18

12/08

02/19

07/14

42/20

43/10

41/19

42/19



Deseñ

Logo

Metro

Minze

Motto

Napoli

Nimbus

Oase

Opal

Piccolo

Polo

Pronto

Quarz

Ravenna

Retro

Rhombus

Rio

Rocco

Rodeo

Samoa

Savanne

Seide

Senso

Sierra

Sinus

Smaragd

Stabilo

Strato

Stromboli

Studio

Szenario

Theatro

Tonga

Tundra

Turbo

Vitalo

Mo¿liwoœæ ³¹czenia
z deseniem

Oase

Stromboli, Amalfi

Limone

Minze

Achat, Smaragd

Lagune

Astro

Sierra

Sinus, Cubus

Cortina

Chromo

Seide

Savanne

Granada

Retro

Rhombus, Cubus

Opal, Achat

Napoli, Amalfi

Arosa

Büro

Duo

Bahia

Odcieñ jasny

44/16

18/16

Schilf 18

45/11

18/01

16/01

38/16

32/01

25/16

44/16

07/11

42/16

bia³y

44/16

13/06

39/17

27/16

34/16

Mais 17

42/11

02/06

44/16

13/06

32/01

27/16

44/16

18/01

25/16

44/16

34/16

41/16

33/06

42/16

34/16

Odcieñ ciemny

11/16

42/17

29/02

44/17

13/02

40/12

42/17

36/13

06/16

43/17

26/16

08/08

Aprikose 17

13/06

09/02

39/18

43/12

41/17

39/19

10/03

43/17

Cognac 15

09/02

36/13

21/11

03/16

13/02

07/16

06/16

05/16

39/18

35/08

42/17

36/18

Kontrast

43/14

42/14

34/09

42/14

11/04

40/14

39/09

38/09

35/19

42/19

02/15

38/15

43/14

09/13

06/14

02/13

43/14

42/14

04/10

42/14

02/13

04/09

06/14

38/09

26/19

44/18

11/04

39/19

42/20

39/15

39/09

07/07

02/13

37/20



Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie

Pod³o¿e musi byæ suche, czyste i pozba-
wione substancji zmniejszaj¹cych przy-
czepnoœæ.
Postêpowaæ wg VOB, czêœæ C,
DIN 18 363, ust. 3.

Tynki wapienno-cementowe 
i cementowe:
Mocne, normalnie ch³on¹ce tynki powlekaæ
bez wczeœniejszego przygotowania. Tynki
porowate, piaszcz¹ce i silnie ch³on¹ce
zagruntowaæ materia³em Caparol Acryl-
Hydrosol.

Gotowe tynki gipsowe oraz anhydrytowe:
Zagruntowaæ œrodkiem Caparol-Haftgrund.
Tynki gipsowe z b³yszcz¹c¹ warstw¹
martwicy przeszlifowaæ 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. Zwarte, g³adkie
p³yty gruntowaæ materia³em Caparol-
Haftgrund, poprawiaj¹cym przyczepnoœæ
pow³oki 

P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ nadmiar szpachlówki. Miêkkie
miejsca szpachlowane gipsem wzmocniæ
materia³em Caparol-Tiefgrund TB. Grunto-
wanie wykonaæ preparatem Caparol-
Haftgrund. P³yty zawieraj¹ce przebar-
wiaj¹ce, rozpuszczalne w wodzie sk³adniki
gruntowaæ materia³em Caparol Filtergrund
grob.

Beton:
Usun¹æ ewentualne pozosta³oœci substancji
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ i osady.

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

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

Pow³oki noœne:
Matowe i s³abo ch³on¹ce pow³oki obrabiaæ
bezpoœrednio.
Powierzchnie b³yszcz¹ce i pow³oki z lakie-
rów przeszlifowaæ. Gruntowaæ materia³em
Caparol-Haftgrund.
Na pod³o¿ach krytycznych, takich jak:
nienoœne pow³oki z lakierów i farb olejnych,
powierzchnie wy³ugowane i inne, zawiera-
j¹cych przebarwiaj¹ce, rozpuszczalne w wo-
dzie sk³adniki wykonaæ gruntowanie mate-
ria³em Caparol-Filtergrund grob.
Pod³o¿a w ekstremalnie z³ym stanie - np.
p³yty Faser-Capaplast, p³yty wiórowe z prze-
barwieniami, intensywnymi plamami z niko-
tyny i wody - gruntowaæ materia³em Disbon
EP Uniprimer 481. W razie w¹tpliwoœci
prosimy o kontakt z konsultantami firmy
Caparol.

Pow³oki nienoœne:
Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dysper-
syjnych i tynków z ¿ywic syntetycznych
nale¿y ca³kowicie usun¹æ. S³abo ch³on¹ce,
g³adkie powierzchnie gruntowaæ materia³em
Caparol-Haftgrund.
Powierzchnie porowate, piaszcz¹ce wzglêd-
nie silnie ch³on¹ce nale¿y gruntowaæ œrod-
kiem Caparol Acryl-Hydrosol.
S³abe pow³oki z farb mineralnych usun¹æ
mechanicznie, oczyœciæ z py³u. Wykonaæ
gruntowanie materia³em Caparol-Tiefgrund
TB.

Farby klejowe:
Zmyæ do pod³o¿a. Wykonaæ warstwê gruntu-
j¹c¹ z materia³u Caparol-Tiefgrund TB

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”
oraz papierowe tapety wyt³aczane:
Powlekaæ bez wczeœniejszego przygotowa-
nia.

Tapety nie przylegaj¹ce do pod³o¿a:
Ca³kowicie usun¹æ. Zmyæ resztki kleju i ta-
pety. Gruntowaæ materia³em Caparol-Tief-
grund TB.

Nie powlekane tapety z w³ókna 
szklanego:
Gruntowaæ materia³em Capaver Gewebe-
grundierung.

Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni usun¹æ. Powierzchnie prze-
myæ nierozcieñczonym preparatem Capatox
i pozostawiæ do ca³kowitego wyschniêcia. 

Powierzchnie z plamami z nikotyny, wody,
rdzy lub t³uszczu:
Wykonaæ izoluj¹c¹ warstwê gruntuj¹c¹
materia³em Caparol-Filtergrund grob (karta
inf. nr 845).

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupe³niæ
ubytki szpachlówk¹ Caparol-Akkordspachtel
zgodnie z informacj¹ dotycz¹c¹ obróbki.
W razie potrzeby miejsca uzupe³nianie
ponownie zagruntowaæ.

Uwaga:
Jeœli zosta³ zastosowany œrodek gruntuj¹cy
Disbon EP Uniprimer 481 powierzchnie
mo¿na obrabiaæ najwczeœniej po up³ywie 12
godz. Zwracamy równie¿ uwagê, i¿ czas
schniêcia kleju Capafloc-Coll w po³¹czeniu
z p³atkami Capafloc-Chips i tynku Capafloc-
Putz mo¿e ulec znacznemu wyd³u¿eniu, jeœli
mamy do czynienia ze szczególnie zwartym
pod³o¿em lub ekstremalnymi warunkami kli-
matycznymi panuj¹cymi w pomieszczeniu.

Konsultacje techniczne:
W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce ro-
dzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przygo-
towania. W przypadku obróbki pod³o¿y,
które nie zosta³y opisane w powy¿szej karcie
informacyjnej, konieczne jest skontakto-
wanie siê z naszym serwisem technicznym.
Chêtnie udzielimy Pañstwu szczegó³owych
informacji zwi¹zanych z konkretnym obiek-
tem.
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Wskazówki


