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SANACIJSKI OMETI CAPATECT WTA
SKUPAJ BOMO KOS ZOBU ČASA
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1
� olajša

� skrajša

�  vodenje zalogpoenostavi

� zagotavlja

V enem sloju 

SANACIJSKI SISTEM CAPATECT RAPID WTA  ZA HITREJE 
OPRAVLJENO DELO 

 prijavo na razpise 

 delovni čas

 varnost za daljše 
obdobje 

- za minimalno do srednjo stopnjo zasoljenosti

Sanacijski omet Capatect Sanierputz Rapid zahteva, če odmislimo 
obvezen pred obrizg, eno samo delovno fazo. 

Hitro obdelovanje – brez delovnih premorov 
Zaradi izrazite vodoodbojnosti lahko sanacijski omet Capatect Sanierputz 
Rapid prepustimo delovanju vremena tudi brez dodatnega omet ali  
premaza. 
 
Za vizualno oblikovanje fasade pridejo tu v poštev predvsem 
zaključni strukturni ometi Pergit, zaključni strukturni 
ometi Capatect SI, SH, MK ali Capatect CarboPor ter
fasadne barve Primasil, Silitol, Meradur, CarboSol ali
HistorSil. 

Poškodovan omet oziroma vidne poškodbe 
odbijte (do pribl. 80 cm nad območjem 
izsoljevanja), izpraskajte fuge in zid temeljito 
očistite.

Pred obrizg Capatect Vorspritz nanesite na 
vpojno in nevpojno podlago v obliki mreže 

Sanacijski omet Capatect Rapid WTA 
nanesite v minimalni debelini 2 cm. 
ENOSTAVNO Sanacija je končana! 
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2V dveh slojih 
 
Če je zidovje močno obremenjeno s solmi, ki škodujejo gradbeni substanci, je 

priporočljivo sanacijo izvesti z dvema slojema, saj enoslojni nanos morda ne 

bi bil kos nalogi.   

- za izredne primere

Tudi v tem primeru s sanacijskim ometom Capatect Sanierputz Rapid ne 

pričakujemo problemov. Le še ena dodatna delovna faza bo potrebna, in 

sicer nanos osnovnega ometa s porami. Vsi ostali izdelki in delovne faze se 

uporabljajo kot običajno – za udobno in zanesljivo izvedbo!  

 

Če je zidovje že zasoljeno, lahko zahtevate analizo 

vprašljive gradbene enote.  

 

Laboratorijski rezultat pomeni vsekakor varno in 

zanesljivo izvedbo.  Obrnite se na nas in z veseljem 

vam bomo svetovali! 

 

Analiza 

OMETNI SISTEM ZA UNIVERZALNO UPORABO
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Prav pri starem zidovju, ki nimajo zapore pred vlago iz tal, zid kot goba vpija 

vlago iz tal in jo transportira navzgor. Glede na gradbeno substanco in lokalne 

razmere lahko vlaga vstopa v zid in se dviga do 5 metrov visoko ali še višje po 

zidu navzgor. Tu nato izpareva navzven in navznoter.  

 

Voda, ki se je zid navzema prek podzidka, seveda ni destilirana, temveč

vsebuje vedno določeno količino soli.  V bližini ceste ali na območju pred  hlevi 

so te količine soli  še bistveno večje. Z leti nastane prav zaradi teh soli problem, 

saj se v procesu izparevanja vode soli izločajo na površini in tu počasi nabirajo 

– po istem principu kot poteka proces pridobivanja soli v solinah.  

 

Te soli ne le povečujejo stalno nabiranje vlage v zidu, imajo tudi precejšnjo 

rušilno moč. Vodi pri spreminjanju v led narašča prostornina  in s tem pri 

zmrzovanju močno poškoduje okolico. Podobno rušilno deluje tudi sol pri 

kristalizaciji. Zaradi tega neprekinjenega procesa klasičen omet odstopi. 

Da, celo surova opeka ali beton postajata sčasoma vse bolj prhka in načeta. 

Vizualno dobimo vtis, kot da zid dobesedno najeda zob časa!  

 

Horizontalne zapore ali drenaže 

To je lahko pomemben korak za sanacijo starega objekta, vendar samo to 

praviloma še ni dokončna rešitev. Povečana vsebnost soli v zidu vodi v vse 

večjo navlaženost zidu (higroskopično navzemanje vlage). Pri uporabi 

napačnih ali neustreznih gradbenih materialov se relativno hitro pojavi 

izsoljevanje, ti. »cvetenje« in odstopanje ometa. 

 

Ustrezna renovacija zasoljenega zidovja zahteva zato vedno tudi uporabo 

visokokakovostnega sanacijskega ometa.  Pod pojmom horizontalna zapora 

razumemo vsako vrsto ukrepa, ki preprečuje prenos vlage iz zemlje v zid. 

Najpogostejše metode pri tem so kemični postopki, kot je vbrizgavanje 

sintetičnih smol ali emulzij, ali fizična ločitev zidovja s pomočjo mehanskih 

sistemov. 
 

ZAKAJ SANACIJSKI OMET?  
PRETI OBJEKTU SOL IZ ZEMLJE ALI ZOB ČASA  
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Uporaba najboljše kakovosti je tu zelo 
pomembna, saj mora tak omet zdržati čim 
daljše obdobje.  

SANACIJSKI OMET –   
KAR DOLGO ZDRŽI, JE DOBRO! 
Zakaj je sanacijski omet „odporen“ proti soli? 

Za sanacijske sisteme je značilna visoka poroznost (visok delež zračnih por), 

so pa tudi izredno prepustni za vodno paro, kar vse ugodno vpliva na 

izsuševanje vlažnega zidu. Voda lahko doseže površino ometa samo v obliki 

pare. Izkristalizirane soli se nalagajo v vodoodbojno porozno (luknjičasto) 

strukturo sanacijskega ometa. Površina ometa ostaja tako suha in brez 

madežev kristalizirane soli. V nasprotju z drugimi ometi se kljub naloženi soli v 

ometu paroprepustne lastnosti sanacijskega ometnega sistema dolgoročno 

ne poslabšajo (ni sušilne blokade). 

Klasični omet na vlažnem zidu Sanacijski omet Capatect Rapid WTA na vlažnem zidu

Vlažen 
zid 

Zgornja meja vlage 

Škodljive soli 

Dviganje 
vlage Sanacijski 

omet 

Zgornja meja vlage 

Vlažen 
zid 

Škodljive soli 

Dviganje 
vlage 
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Varnost je na prvem mestu – da omet ostane tam, kamor sodi!  

SANACIJSKI OMETNI SISTEM CAPATECT WTA  BREZ 
KOMPROMISOV, KO GRE ZA KAKOVOST! 

Prav pri sanacijskih ometih v pogledu kakovosti ne sme biti kompromisov – zato je Znanstveno-tehnična delovna skupina 

za ohranjanje arhitekture in spomeniško varstvo (WTA) določila stroge kriterije za materiale. Teh pomembnih  minimalnih 

zahtev za sanacijske omete še zdaleč ne izpolnjuje vsak sanacijski omet. Neizpolnjevanje kriterijev WTA ima lahko za 

posledico odstopanje ometa in nalaganje soli na površini ometa, tako da pozneje mine dobra volja marsikatero stranko, 

in to povsem po pravici.   

Če želi proizvajalec izboljšati svoje proizvode, ne sme biti 

nikoli povsem zadovoljen z že doseženim. 

Zato naš sanacijski omet Capatect Sanierputz 

Rapid znatno presega sicer stroge smernice  WTA, 

da bi stranke v mejnih primerih imele še dovolj rezerve. 

zredne lastnosti tega sanacijskega sistema omogočajo 

učinkovito zajezitev škodljivih snovi. 

Rezultat so suhe, čiste in brezhibne ometane površine 

v notranjih prostorih ali zunaj.  

 

Načrtovanje/predhodni testi 

Že v fazi načrtovanja ustvarimo podlago za uspeh 

sanacijskih ukrepov. Natančna opredelitev 

dejanskega stanja in lastnosti podlage je odločilnega 

pomena. 

Preden definiramo sanacijske ukrepe, torej- 

raziščemo zidovje v zadostnem obsegu. Način in 

obseg kontrol sta odvisna od konkretnega objekta.  
 
 

Naslednje kontrole so vedno potrebne:  

PRESKUŠENO IN CERTIFICIRANO PO WTA – PRESKUŠENO PO ÖNORM B 3345 

Vrsta in stanje zidu, ki ga bomo ometali (ali je 
primeren kot podlaga za omet)

Ugotovitev vsebnosti vlage v zidu in 
vzroka zanjo

Določitev vodotopnih škodljivih soli (sulfati, 
nitriti, kloridi)
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Opis izdelka Poraba Pakiranje 

� Capatect Vorspritz WTA (obrizg) V obliki mreže  
ca. 5 kg/m2 

Popolnoma prekrito 
ca. 10 kg/m2

Vreče po 30 kg 

� Capatect Porengrundputz WTA (porozni osnovni omet)  
Certificirano po smernici WTA (2-9-04), zunanji nadzor s strani MA39. Mineralna suha tovarniška malta, 
hidrofobirana in zasnovana za vzpostavitev zračnih por prostornine > 40  
 

ca. 10 kg/m2/cm 

� Capatect Sanierputz Rapid WTA (sanacijski omet) 
Certificirano po smernici WTA, zunanji nadzor s strani MA39. Mineralna suha tovarniška malta z lahkimi 
dodatki, hidrofobirana, zelo paroprepustna in z veliko prostornino zračnih por. Za ometavanje vlažnega in 
zasoljenega zidu kot osnovni in zaključni omet. Možnost strojne vgradnje z opremo Opus I. Za sanacijo 
zasoljenih podlag.   

ca. 18 kg/m2 

2 cm debeline nanosa 

� Capatect Glättputz (zaključni gladilni omet) 
Mineralna hidrofobirana suha tovarniška malta na apneno-cementni osnovi z dodatkom sredstev za 
boljši sprijem. Za izdelavo visoko paroprepustnega finega  zaključnega ometa in renovirni slojev. Kot fini 
omet na sanacijskem sistemu Capatect WTA in apneno-cementnih osnovnih ometih. Največja velikost 
zrn: 1,0 mm. 

ca. 4 - 5 kg/m2 Vreče po 25 kg 

� Capatect Glättspachtel (gladilna masa) ca. 2,5 kg/m2 Vreče po 25 kg 

� Capatect Sperrputz (hidroizolacijski omet za podzidek) 
Mineralna hidrofobirana suha tovarniška malta za izdelavo vodoodpojnih 
zapornih/hidroizolacijskih slojev na območju brizganja vode in v povezavi z zaporno 
horizontalno hidroizolacijo. 

ca. 15 kg/m2 
1 cm debeline nanosa 

� Capatect Bohrlochemulsion (koncentrirana emulzija za izvrtane luknje)
Silikonski mikroemulzijski koncentrat za redčenje z vodo. Uporablja se v razredčeni obliki kot sredstvo za 
injektiranje za preprečevanje dviganja vlage v zidu (zaporna hidroizolacija za vrtine. Mešalno razmerje z 
vodo od 1 : 11 do 1 : 14 

V skladu s tehnično 
informacijo 

1 ročka=     1 kg  
1 ročka=   12 kg  
1 ročka=  25 kg 

� Capatect Putzkamm (glavnik za omet) 
S tem pripomočkom nahrapavimo osnovni pozorni omet in sanacijski omet pred nanašanjem 
mineralnega Zaključnega ometa. 

1 kos 

ZADOVOLJNE STRANKE in DOBRA DELOVNA EKIPA 
POTREBUJEJO MOČNE PARTNERJE!  

Vreče po 20 kg

Vreče po 20 kg

Vreče po 25 kg 
+ kontejner po 4 in 8 t

Certificirano po smernici WTA (2-9-04), zunanji nadzor s strani MA39. Cementno vezana malta za obrizg 
kot vezni sloj na vpojnem in slabo vpojnem, zasoljenem oziroma vlažnem zidu. Možnost strojne vgradnje z 
opremo Opus I.

Mineralna hidrofobirana suha tovarniška malta na apneno-cementni osnovi z dodatkom sredstev za boljši 
sprijem. Za izdelavo visoko paroprepustnega finega  zaključnega ometa in renovirni slojev. Kot fina 
izravnalna masa na sanacijskem sistemu Capatect WTA in apneno-cementnih osnovnih ometih. Največja 
velikost zrn: 0,5 mm 

Sanacijski omet Capatect RAPID WTA* 
 
* Znanstveno-tehnična

Za dobro izvedbo del so potrebni tudi dobri izdelki, te pa je treba znati dobro vgraditi! Najboljše je komaj dovolj dobro! Naredite 

nekaj dobrega zase in za svoje stranke – svetujte jim prav! Na skoraj vseh področjih gospodarstva stalno narašča pritisk na cene 

–  ob tem pa postajajo stranke vse bolj negotove. Prav pri sanaciji sta kompetenca in strokovna izvedba del odločilnega pomena 

– postavite svojo kompetenco v ospredje in prepričajte stranke! Kdor uporablja kakovostne izdelke in dela kakovostno, naj to tudi 

pove. Argumentirajte izbiro in prepričajte tudi z uporabljenim visokokakovostnim izdelkom! 

 delovna skupina za ohranjanje arhitekture in spomeniško varstvo (WTA) e. V.  

� določitev

� določitev

Capatectov sanacijski ometni sistem je podvržen letnemu zunanjemu nadzoru, ki ga izvaja akreditirana 
ustanova za preskušanje in nadzor MA 39, pri čemer tu poleg kontrole/pregleda, ki ga izvede 
tovarniška služba za nadzor proizvodnje, vzamejo še vzorce izdelka za zunanjo preiskavo. Te interne in 
zunanje kontrole zagotavljajo najvišje kakovostne standarde izdelkov, na katere se lahko zanesejo tako 
izvajalci kot končni kupci.

Preglednica sanacijskega ometnega sistema Capatect WTA: 

Naše storitve:  vlage v zidu in predlog sanacije

 vlage v zidu in analiza škodljivih soli s predlogom sanacije

Veseli nas, da Vam lahko pomagamo z nasveti!
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Niederlassungen und Verkaufsbüros

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-1140 Wien, Lützowgasse 14
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500
E-Mail: farbencenter.wien14@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Str. 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Str. 11
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00
E-Mail: farbencenter.seiersberg@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

Vertriebspartner in Südtirol:

Amonn Profi Color GmbH
I-39031 Bruneck, Rienzfeldstrasse 30 
Telefon +39 0474 / 530350
Telefax: +39 0474 / 539903
E-Mail: info@amonnproficolor.com
Internet: www.amonnproficolor.com 
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Capatect Baustoffindustrie GmbH.
A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32
Telefon +43 (0) 72 62 / 560 - 0
Telefax +43 (0) 72 62 / 560 - 2500
E-Mail: info@capatect.at
Internet: www.capatect.at

Zastopnik za Slovenijo:  
CAPAROL, d.o.o. 
Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
telefon: 059 209 220 - faks: 01 300 70 80
www.caparol.si 
e-pošta: info@caparol.si


