
Technische Information

Capatect SI-Strukturputze
■ Silikatgebundene Strukturputze mit mineralischen Charakter für Fassaden und als 
 Deckbeschichtung bei Capatect MINERA-LINE Wärmedämm-Verbundsystemen 
■ Mineralisch, hoch wasserdampfdurchlässig

  

Die Strukturen

Capatect SI-Reibputz 15 Capatect SI-Reibputz 20 Capatect SI-Reibputz 30

Capatect SI-Rillenputz 20 Capatect SI-Rillenputz 30

Capatect SI-Modellierputz fein

 Glajeni omet 
Debelina zrn:  15 (1,5 mm) 
   20 (2,0 mm) 
   30 (3,0 mm) 
 
Capatect SI – Hrapavi omet 
Debelina zrn:  20 (2,0 mm) 
   30 (3,0 mm) 
 
Capatect SI – Modelirni omet 
 

Odvisno od tehnike in velikosti zrna je možno 
doseči različne strukture. 
 
Lastnosti: 
- prožna obdelava 
- prepušča vodno paro 
- majhna napetost 
- obstojen za vremenske vplive 
- visoka mehanska sposobnost obremenitve 
- možna ročna in strojna obdelava 
 

Za zunanje premaze na vseh nepobarvanih 
ometih, betonu, kakor tudi na podlagah, ki so 
obarvane z mineralnimi barvami. 
 
Izvrstno ustrezno kot premaz stropov za 
Capatect toplotno izolacijske – povezovalne 
sisteme in na Capatect sistemih za sanacijo 
ometa.  
 
Capatect SI – strukturni ometi se posebej 
priporočajo za oblikovanje površin 
zgodovinskih zgradb. 

 
Tehnična informacija: Capatect SI-strukturni ometi, stanje: marec 2009 
 
Ta tehnična informacija je sestavljena na podlagi najnovejših standardov tehnike in naših izkušenj. Glede na raznolikost podlag in pogojev objektov se za vsebino naše tehnične 
informacije ne obvezujemo. Kupca/uporabnika torej ne odvezuje od tega, da naše materiale na lastno odgovornost strokovno in obrtno ustrezno preveri glede primernosti za predviden 
namen uporabe pod vsakokratnimi pogoji objekta. 
 
Tehnično svetovanje 
Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti in njihovo premazno tehnično obdelavo ni možno obdelati v tem tekstu. 
V težjih primerih se za vsak objekt podrobno posvetujte z našimi svetovalci. 
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A-1110 Wien 
Am Kanal 105 
Tel. 01 / 20 1 46-0   
Fax 01 / 20 1 46-3504  
wien@synthesa.at 

A-3300 Amstetten  
Clemens-Holzmeister-Str. 1 
Tel. 0 74 72 / 64 4 24 
Fax 0 74 72 / 64 1 67  
amstetten@synthesa.at 

A-4053 Haid / Ansfelden  
Betriebspark 2 
Tel. 07229 / 87118-0 
Fax 07229 / 87118-5100 
ansfelden@synthesa.at 

A-5071 Salzburg-Wals  
Viehhauser Straße 73  
Tel. 0662 / 85 30 59 
Fax 0662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at 

A-6175 Kematen / Ibk.
Industriezone 11 
Tel. 05232 / 29 29 
Fax 05232 / 29 30  
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil  
Lehenweg 4 
Tel. 05522 / 44 6 77 
Fax 05522 / 43 6 73 
 rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn  
Eggenfelder Straße 5 
Tel. 03124 / 25 0 30 
Fax 03124 / 25 0 30-7525  
gratkorn@synthesa.at 

A-9020 Klagenfurt  
Hirschstraße 38  
Tel. 0463 / 36 6 33  
Fax 0463 / 36 6 43  
klagenfurt@synthesa.at 

DVR 0048739Sy/Hai2062m



Packungsgrößen:
Capatect Putzgrund
7 kg, 25 kg

Packungsgrößen:
Capatect
SI-Reibeputz 15, 20, 30:
25 kg

LZ.-Nr. 293
Nur restentleert ins
Sammelsystem

Namen uporabe: 
Temeljni premaz in vezni most 
za vse Capatect premaze 
strukturnega ometa na 
mineralnih podlagah, kakor 
tudi za Capatect izolacijske 
sisteme. 
 
Osnova veziva: 
Akrilat-silikon-silikat. 
 
Barvni odtenek: Bel. Na željo 
obarvan ustrezno k barvi 
strukturnega ometa. 
 
Skladiščenje: Hladno in 
zaščiteno pred zmrzaljo. 
Originalno zaprto je primerno 
za skladiščenje 12 mesecev. 
 
Priprava premaza 
Kot temeljni premaz se 
Capatect osnova za omet 
nanese nekje v enaki barvi kot 
je premaz ometa. Po času 
sušenja ca. 12 ur se lahko 
nanese Capatect SI-strukturni 
omet. 
 
Postopek nanosa: 
Barvanje ali nanos z valjem. 
 
Najnižja temperatura za 
obdelavo: 
Nanos pri temperaturi pod 
+5°C (temperatura zgradbe, 
materiala in zraka), kakor na 
žgočem soncu, močnem 
vetru, dežju brez ustreznih 
zaščitnih ukrepov, megli oz. 
nedoseganju rosišča ni 
dovoljen. Te pogoje je 
potrebno upoštevati najmanj 2 
dni po izvršenem naročilu. 
Previdnost v primeru 
nevarnosti nočne pozebe. 
 

Niansiranje: Z Caparol Color 
ali AVA Amphibolin polnimi 
barvami in barvami za 
niansiranje na ustrezno barvo 
k barvi ometa, ki sledi. 
 
Razredčevanje: Če je 
potrebno z max. 3% vode 
naravnati na konsistenco 
obdelave. 
 
Poraba: Ca. 220 g/m2, 
odvisno od vpojnosti in 
grobosti podlage. 
(orientacijske vrednosti brez 
jamstva, natančno porabo je 
potrebno ugotoviti na testni 
površini.) 
 
Čas sušenja: Pri +20°C in 
65% relativni zračni vlažnosti 
po 12 urah. Pri nizki 
temperaturi in višji zračni 
vlažnosti se čas sušenja 
podaljša. 
 
Čiščenje delovnih naprav: 
Z vodo, takoj po uporabi. 
 

Namen uporabe: 
Dekorativni strukturni omet z 
enakomerno zrnato površino za 
premaze fasad. Ustrezen kot premaz 
stropov za Capatect toplotno 
izolacijske povezovalne sisteme in na 
Capatect sistemih za saniranje 
ometov. 
Osnova veziva: 
Kalijevo vodno steklo z organskimi 
stabilizatorji. 
Barvni odtenek: Bel, kot skladiščno 
blago. 
Skladiščenje: Hladno in zaščiteno 
pred zmrzaljo. Originalno zaprto 
primerno za skladiščenje 12 
mesecev. 
Priprava premaza: 
Kot osnovni premaz nanesite 
Capatect podlago za omet nekje v 
enaki barvi kot je premaz za omet. 
Po času sušenja ca. 12 ur lahko 
nanesete Capatect SI-glajeni omet. 
Postopek nanosa: 
Capatect SI-glajeni omet nanesite z 
nerjavečo kovinsko zidarsko žlico za 
glajenje, snemite na debelino zrn in 
še v mokrem stanju zaribajte z 
zidarsko žlico za glajenje iz jekla ali 
umetnega materiala. Za 
preprečevanje oblog je potrebno 
uporabiti zadostno število sodelavcev 
na vsakem položaju ogrodja in hitro 
obdelati s postopkom mokro-mokro. 
Vedno je potrebno ometati celotne 
površine ali dele fasade v enem 
postopku, brez prekinitve. 
Delovne naprave: Nerjaveča 
zidarska žlica za glajenje iz jekla oz. 
umetnega materiala. 
Minimalna temperatura za 
obdelavo:  
Nanos pri temperaturah pod +7°C 
(temperatura objekta, materiala in 
zraka), kakor pri žgočem soncu, 
močnem vetru, dežju brez ustreznih 
zaščitnih ukrepov, megli oz. 
nedoseganju rosišča ni dovoljen. Te 
pogoje je potrebno upoštevati 
najmanj 2 dni po izvršenem naročilu. 
Previdnost v primeru nevarnosti 
nočne pozebe. 
 

Niansiranje: Z max. 3% 
silitol polnimi barvami ali pa 
izvedite niansiranje na 
želeno barvo v tovarni. 
 
Razredčevanje: Če je 
potrebno, prilagodite z max. 
3% vode na konsistenco za 
obdelavo.  
 
Poraba: 
Capatect SI-glajeni omet 15: 
Ca. 2,4 kg/m2 
Capatect SI-glajeni omet 20: 
Ca. 2,9 kg/m2 
Capatect SI-glajeni omet 30: 
Ca. 3,9 kg/m2 
 
Poraba je odvisna od 
kvalitete podlage in 
obdelovalne metode. 
(orientacijske vrednosti so 
brez jamstva, natančno 
porabo ugotovite s pomočjo 
testne površine.) 
 
Čas sušenja: Pri +20°C in 
65% relativni zračni 
vlažnosti, odvisno od 
strukture, je omet suh po ca. 
24 urah in obremeniti ga je 
možno po 2-3 dneh. Pri nizki 
temperaturi in visoki zračni 
vlažnosti se čas sušenja 
podaljša. 
 
Čiščenje delovnih naprav: 
Z vodo takoj po uporabi. 
 

Namen uporabe: 
Rustikalni strukturni omet za 
dekorativne žlebične strukture 
ometa za premaze fasad. 
Ustrezen kot premaz stropov 
za Capatect toplotno-
izolacijske povezovalne 
sisteme in na Capatect 
sistemih za saniranje ometa. 
 
Osnova veziva: 
Kalijevo vodno steklo z 
organskimi stabilizatorji. 
 
Barva: Bela, kot skladiščno 
blago. 
 
Skladiščenje: Hladno in 
zaščiteno pred zmrzaljo. 
Originalno zaprto primerno za 
skladiščenje 12 mesecev. 
 
Priprava premaza: Kot 
osnovni premaz nanesite 
Capatect podlago za omet v 
enaki barvi kot je barva 
premaza za omet. Po času 
sušenja ca. 12 ur lahko 
nanesete Capatect SI-hrapavi 
omet. 
 
Postopek nanosa: 
Capatect SI-hrapavi omet 
nanesite z nerjavečo kovinsko 
zidarsko žlico za glajenje oz. 
z zidarsko žlico za glajenje iz 
umetnega materiala, snemite 
na debelino zrn in še v 
mokrem stanju z zidarsko 
žlico iz umetnega materiala 
strukturirajte na okroglo, 
vodoravno ali navpično. Za 
preprečevanje oblog je 
potrebno uporabiti zadostno 
število sodelavcev na vsakem 
položaju ogrodja in hitro 
obdelati s postopkom mokro-
mokro. Vedno je potrebno 
ometati celotne površine ali 
dele fasade v enem postopku, 
brez prekinitve. 
 
Delovne naprave: 
Nerjaveča jeklena zidarska 
žlica za glajenje ali zidarska 
žlica za glajenje iz umetnega 
materiala.  
 

Minimalna temperatura za 
obdelavo 
 
Nanos pri temperaturah pod 
+7°C (temperatura objekta, 
materiala in zraka), kakor pri 
žgočem soncu, močnem vetru, 
dežju brez ustreznih zaščitnih 
ukrepov, megli oz. nedoseganju 
rosišča ni dovoljen. Te pogoje je 
potrebno upoštevati najmanj 2 
dni po izvršenem naročilu. 
Previdnost v primeru nevarnosti 
nočne pozebe. 
 
Niansiranje: Z max. 3% silitol 
polnimi barvami ali izvedite 
niansiranje na želeno barvo v 
tovarni. 
 
Razredčevanje: Če je potrebno, 
prilagodite z max. 3% vode na 
konsistenco za obdelavo.  
 
Poraba: 
Capatect SI-hrapavi omet 20: 
Ca. 2,6 kg/m2 
Capatect SI-hrapavi omet 30: 
Ca. 3,2 kg/m2 
 
Poraba je odvisna od kvalitete 
podlage in obdelovalne metode. 
(orientacijske vrednosti so brez 
amstva, natančno porabo 
ugotovite s pomočjo testne 
površine.) 
 
Čas sušenja: Pri + 20°C in 65% 
relativni vlažnosti zraka se omet 
posuši po ca. 24 urah in 
obremeniti ga je možno po 2-3 
dneh. Pri nizki temperaturi in 
visoki zračni vlažnosti se čas 
sušenja podaljša.  
 
Čiščenje delovnih naprav: 
Z vodo, takoj po uporabi. 
 

Namen uporabe: Silikatni omet za 
premaz fasad, ki ga je možno 
vsestransko obdelovati. Ustrezen 
kot premaz stropov na Capatect 
toplotno-izolacijskih povezovalnih 
sistemih in Capatect sistemih za 
saniranje ometa. 
Osnova veziva: 
Kalijevo vodno steklo z organskimi 
stabilizatorji. 
Barva: 
Bela, kot skladiščno blago. 
Skladiščenje: Hladno in zaščiteno 
pred zmrzaljo. Originalno zaprto 
primerno za skladiščenje 12 
mesecev. 
Priprava premaza: 
Kot osnovi premaz nanesite 
Capatect podlago za omet v enaki 
barvi kot je premaz za omet. Po 
času sušenja 12 mesecev je možno 
nanesti Capatect SI-Modelirni omet. 
Postopek nanosa: Z nerjavečo 
zidarsko žlico za glajenje nanesite 
debelino nanosa ustrezno z želeno 
strukturo in takoj strukturirajte z 
ustreznimi orodji za modeliranje, 
kot so žlica za glajenje, krtača, 
lopatica, gobica ali valjček. Ne 
delajte z mokrimi orodji, , če je 
potrebno, odvisno od strukture, 
potem orodje navlažite. 
Delovne naprave: 
Nerjaveča zidarska žlica za glajenje 
iz jekla, modelirna orodja, kot so 
krtača, lopatica, gobica, strukturni 
valjček, itd. 
Temperatura za obdelavo: 
Nanos pri temperaturah pod +7°C 
(temperatura objekta, materiala in 
zraka), kakor pri žgočem soncu, 
močnem vetru, dežju brez ustreznih 
zaščitnih ukrepov, megli oz. 
nedoseganju rosišča ni dovoljen. 
Te pogoje je potrebno upoštevati 
najmanj 2 dni po izvršenem 
naročilu. Previdnost v primeru 
nevarnosti nočne pozebe. 
 

 
Niansiranje: Capatect SI-Modelirni 
omet je možno niansirati s Sylitol 
polnimi barvami v pastelnem 
območju.  Pri barvno niansiranem 
modelirnem ometu lahko glede na 
strukturo površine in učinke 
svetlobe pride do barvnih odtenkov. 
Če to ni želeno je potreben 
izravnalni osnovni premaz s 
fasadno barvo CarboSol ali Primasil 
v želenem barvnem odtenku. 
Prebarvanje Capatect SI-Modelirni 
omet se lahko izvrši po dobri 
osušitvi, odvisno od vremenskih 
vplivov po ca. 3-5 dneh. 
 
Razredčevanje: Če je potrebno, 
prilagodite z max. 3% vode na 
konsistenco za obdelavo. 
 
Poraba: 
Capatect SI-Modelirni omet, fini: ca. 
3,0 kg/m2 
Poraba je odvisna od kvalitete 
podlage. (Orientacijske vrednosti so 
brez jamstva, natančno porabo 
ugotovite na testni površini.) 
 
Čas sušenja: Pri +20°C in 65% 
relativni zračni vlažnosti odvisno od 
strukture je omet po ca. 24 urah 
suh in ga je možno obremeniti po 2-
3 dneh. Pri nizkih temperaturah in 
visoki zračni vlažnosti se čas 
sušenja podaljša. 
 
Čiščenje delovnih naprav: 
Z vodo, takoj po uporabi. 
 

Ustrezne podlage: 
- ometi za lahke podlage 
- toplotno-izolacijski ometi (EPS 
ometi in Perlit ometi) po nanosu z 
lopatico 
- Capatect sistem za saniranje 
ometov WTA 
- Capatect sistem za saniranje 
ometov Rapid 
 
Novi apnenčasti ometi, apneno 
cementni, cementni ometi 
skupine malte P Ic, P II in P III: 
novi ometi naj, odvisno od vremena 
ostanejo nepobarvani 2-4 tedne 
zaradi vezave. Prašne površine oz. 
površine, ki odpadajo in eventualno 
sinterno kožo je potrebno odstraniti.  
 
Stari apnenčasti ometi, apneno 
cementni, cementni ometi 
skupine malte P Ic, P II in P III: 
močno umazane ali plesnive 
površine temeljito očistite z močnim 
krtačenjem ali visoko tlačnim 
čiščenjem. 
 
Mah in pojav plesni: odstranite 
mehansko, napadene površine 
napojite s koncentratom proti plesni 
v razmerju 1 : 3. Temeljito izsušite. 
 
Na površini peskani ometi: Suhe 
skrtačite in jih z vodo dobro 
splahnite. Osnovni premaz 
premešan s silitolnim koncentratom 
v razmerju 1:1. 
 
Stari mineralni premazi: trdno 
obstojne, ki niso prepereli, suho ali 
mokro očistite. Preperele mineralne 
premaze, ki niso več obstojni 
odstranite z brušenjem ali 
drgnjenjem. 
 
Stari barvni disperzijski premazi: 
Na takšnih podlagah se silikatni 
ometi ne morejo silicificirati. Stare 
disperzijske barvne premaze je 
potrebno zaradi tega temeljito 
odstraniti s snemanjem in visoko 
tlačnim čistilcem.  
 
Priprava podlage:  
Podlaga mora biti ravna, čista, 
nosilna, suha, brez nečistoč in 
ločilnih substanc. Nove spodnje 
omete snemite z izravnalno desko 
in zaribajte. Najmanj 3 do 4 tedne 
pustite da otrdijo.  
 

: Pri izboljšavi 
odprtih razpok in poškodovanih 
površin za čiščenje je potrebna 
pozornost, da zidarska žlica za 
izboljšanje ustreza trdnosti in 
strukturi ometa. Izboljšave ometa 
morajo pred premazom biti dobro 
povezane in izsušene.  
 
Posebni napotki: 
Upoštevati je potrebno, da so 
zaradi vpojnosti, vrste in strukture 
podlage, kakor tudi posameznih 
premazov, vplivov okolja in 
svetlobnih razmer, kakor tudi zaradi 
nihanja materiala možni manjši 
barvni učinki in kot las tanke 
razpoke oz. manjše luknjice.  
 
Zaradi tega razloga je lahko 
potreben izravnalni osnovni premaz 
s CarboSol- oz. Primasil fasadno 
barvo.  
 
Zahtevkov oz. reklamacij zaradi 
odstopanj pri barvi, pogojenih 
zaradi navedenih vzrokov ni možno 
uveljavljati. Za preprečevanje 
učinka dežja v času faze sušenja 
po potrebi področje prekrijte s 
ponjavami. Pri močnem vetru ali 
direktnih sončnih žarkih 
priporočamo, da fasado zaščitite z 
zastorom. Ni ustrezno na 
vodoravnih površinah, ki so 
obremenjene z vodo. Pri močno 
vpojnih ali lužnih podlagah je 
potrebno izvesti predhodno 
grundiranje s koncentratom Silitol 
pomešanim z vodo v razmerju 1:1 
(poraba ca. 200 – 300 g/m2). Okolje 
površin za nanos je potrebno 
prekriti, še posebej steklo, 
keramiko, klinker, naravni kamen in 
kovino. Nečistoče sperite z vodo 
takoj, ne čakajte tako dolgo da bi se 
posušile.  
 

Napotki za varno ravnanje: 
Škodljivo za vodne organizme, v 
vodah lahko dolgoročno povzroči 
škodljive učinke. Preprečite, da 
pride v stik z otroki. Hranite samo v 
originalni embalaži na hladnem in 
dobro prezračenem kraju. 
Preprečite izločanje v okolje. 
Pridobite posebna navodila/kot 
nasvet poglejte varnostni list.  
 
Odlaganje: 
Zažig kot posebni odpadki. Ne 
odlagajte kot gospodinjske smeti, 
temveč oddajte na zbirnih mestih 
za problematične surovine. Ne 
dovolite, da pride v kanalizacijo, 
zemljo ali vodo. 
 
Ključna številka za odpadke: 
52404 (v skladu z ÖNORM S 2100) 
za omete. 
57303 (v skladu z ÖNORM S 2100) 
za osnovo za omete. 
Popolnoma posušene ostanke 
izdelka lahko odložite kot gradbeni 
odpadni material (ključna številka 
za odpadke 31409) ali pa jih 
odložite skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. 
 
EWC/EAK: 08 01 11 
 
Kategorija ogroženosti vode 
WGK 2, ogroža vodo 
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