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CCAPAPATECTCT
Capatect SH-Modellierputz
Strukturni omet na osnovi silikonske smole za fasadne površine in
kot zaključni omet na toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih
sistemih Capatect. Vremensko obstojen, visoko paroprepusten,
vodoodbojen.

Opis izdelka

Dekorativni strukturni omet s homogeno zrnavo površino za zaključne fasadne premaze.
Primeren je kot zaključni omet na toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih Capatect in na
sanacijskih ometnih sistemih Capatect. Omet Capatect SH-Modellierputz je visoko paroprepusten,
vodoodbojen silikonski modelirni omet, ni nagnjen k navzemanju umazanije, večinoma je odporen proti
industrijskim plinom in primarnemu napadu mikroorganizmov, fasado ščiti tudi pred agresivnimi snovmi
v zraku.

Predvidena uporaba

■ Zunanji omet po standardu EN 15824
■ Prožnost pri obdelovanju
■ Visoka paroprepustnost
■ Obstojno pod vremenskimi vplivi
■ Odporno proti mehanskim obremenitvam
■ Osnova veziva:Silikon, kombinacija polimernih smol.

Lastnosti

Vedro po 25 kg (24 veder = 600 kg/paleti)Pakiranje/velikost embalaže

Bele barve kot blago na zalogi.
Niansiranje: Pripravo želenega barvnega tona naročite v tovarni.

Barvni toni

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Zaščitite pred neposredno sončno pripeko (nevarnost
tvorjenja skorje!). Originalno zaprto embalažo lahko hranite 1 leto na skladišču.

Skladiščenje

Gostota: Pribl. 1,95 g/cm³

Oprijemna trdnost po EN EN 1542 ≥ 0,3 MPa

Vodovpojnost po ÖN EN 1062-3 W3, nizko

Koeficient vodoprepustnosti w po ÖN EN 1062-3: ≤ 0,10  W3, nizko

Koeficient upora pri difuziji vodne pare µ po EN
ISO 7783: Pribl. 30 = V1, visoko

Toplotna prevodnost λ10, suho po EN 1745: Pribl. 1,15 W/(m.K), tabelarična srednja vrednost
(P=50 %)

Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: Evrorazred A2

Tehnični podatki

Pri navedbi karakteristik gre za povprečne vrednosti oziroma za približne vrednosti. Zaradi uporabe
naravnih surovin v naših proizvodih lahko navedene vrednosti posamezne dobave minimalno
odstopajo, ne da bi bila pri tem okrnjena ustreznost proizvoda
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Delovni postopek

Mineralne podlage ter apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III: Nove
omete pustite 2 do 4 tedne nepremazane. Stare omete dobro očistite.
Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Omete z odpadajočim peskom utrdite z
globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB.
Beton: Skrtačite in odstranite prah, madeže (opažna olja, mast, vosek) odstranite s peno za fluate ali s
parnim čistilnikom. Votla, udarjena in poškodovana mesta popravite z ustrezno izravnalno maso. Na
vremensko postaranem težkem betonu je potreben globinski predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.
Apneni, cementni in mineralni barvni premazi: Odstranite mehansko in posesajte prah. Za
predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB.
Nosilni premazi: Očistite. Sijoče premaze naredite hrapave.
Nenosilni premazi: Odstranite mehansko ali kemično z odstranjevalcem Primalon Grüner Abbeizer po
navodilih proizvajalca. Kemično očiščene/razlužene površine naj se sušijo en dan, nato jih premažite z
globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB.
Trdno sprijeti, kredasti premazi: Očistite. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund LF.
Površine, prekrite z mahom ali algami: Odstranite mehansko. Fasado očistite z visokotlačnim
vodnim curkom in pustite, da se presuši. Prepojite površino s sredstvom Capatox in počakajte, da se
dobro presuši.
Vlakneno-cementne plošče: Očistite. Z vseh strani premažite z globinskim predpremazom Primalon
Tiefgrund TB (rezane robove premažite dvakrat).

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.Priprava podlage

Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2 % čiste vode.Priprava materiala

Pred nanašanjem material dobro premešajte!
Nanesite z nerjavno jekleno gladilko, ko se nanos nekoliko posuši, strukturirajte s ščetko ali gobasto
gladilko. Vidne delovne prehode preprečite tako, da določite ustrezno število delavcev na vsakem
nivoju in zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del
fasade naenkrat in brez prekinitve.

Postopek nanašanja

Ker omet vsebuje naravna polnila (agregate), so možna manjša odstopanja v barvnem odtenku. Zato
na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko, ali pa zmešajte skupaj
materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot zaključni omet.
Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete silikonski modelirni omet. (Po
izvedbeni smernici za zaključni omet na toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih v debelini
nanosa vsaj 1,5 mm).

Sestava nanosov

Capatect SH-Modellierputz: pribl. 1,5 kg/m2, odvisno od strukture.
Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka. (Okvirne vrednosti brez jamstva,
točno porabo ugotovite na testni površini).

Poraba

Glede na zahtevo standarda ÖN B 6400-1 je potrebno uporabiti zaščitne mreže za delovni oder.
Med obdelovanjem in sušenjem temperatura objekta (podlage), materiala in zraka ne sme pasti pod +
5 °C niti preseči + 30 °C.
Predpisani delovni pogoji morajo biti zagotovljeni vsaj še 2 dneva po končanem nanašanju ometa.
Previdno, če je napovedana nočna slana!

Pogoji pri izvedbi

Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet – odvisno od strukture – do posuši v pribl.
24 urah, v 2 do 3 dneh je pripravljen za mehanske obremenitve. Nizke temperature in visoka zračna
vlaga podaljšajo interval sušenja. Neposredna sončna pripeka, močan veter ali dež lahko brez uvedbe
zaščitnih ukrepov poškodujejo videz gotovega ometnega nanosa.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Temni barvni odtenki lahko zaradi dodatka pigmentov povečajo porabo materiala.
Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi lastnosti posameznih premazov, vplivi
okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in
nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje
površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij
zaradi barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež
med sušenjem ne bi zmočil delovnih površin, jih po potrebi zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in
hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na
vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali obledelih
podlagah je potreben globinski predpremaz s Primalon Tiefgrund TB (poraba pribl. 300 ml/m2). Skrbno
prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in
kovine. Madeže takoj izmijte z veliko vode. Ne čakajte s čiščenjem, da se madeži posušijo. Pred
nanosom ometa preverite, ali se pripravljeni omet ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo
poznejših reklamacij.

Opozorilo
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Napotki

Mejna EU-vrednost za vsebnost tega izdelka (kat. A/c): 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l
HOS.
HOS Napotki za varno ravnanje:Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite embalažo ali označevalno
etiketo proizvoda. Hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje:1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, reaktivno maso iz 5-klor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

Ta proizvod je „tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 (ni biocidni proizvod) in vsebuje naslednje
biocidne učinkovine: oktilinon (ISO) (CAS-št. 26530-20-1), 4,5-diklor-2-oktil- 2H-izotiazol-3-on (CAS-št.
64359-81-5), diuron (ISO) (CAS-št. 330-54-1).

Pozor! Pri brizganju lahko nastajajo nevarne kapljice, ki prodrejo v pljuča. Ne vdihavajte razpršila ali
meglice. Pozorno preberite vsa navodila in jih upoštevajte.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na
gradbeni deponiji ali odstranite kot komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Odstranjevanje

Giskoda: BSW50
Deklaracija sestavin:Po VdL-direktivi 01: poliakrilatna smola, polisiloksani, alkalno vodno steklo,
kalcijev karbonat, silikati, titanov dioksid, voda, aditivi, konzervansi, sredstvo za zaščito filma.

Druge opombe

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center

Tehnična informacija 1250/2 · Izdaja: februar 2023
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.

DAW International Business: DAW SE · P.O.B. 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. +49 6154 71-1274 · Fax +49 6154 71-1264 · Internet www.caparol.com


