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CCAPAPATECTCT

Capatect Cooltherm PHS
Toplotnoizolacijske plošče iz zaprtocelične trde fenolne pene s
kaširano plastjo steklenega flisa za maksimalni izolativni učinek v
vitkem sestavu

Opis izdelka

Fasadna izolacijska plošča za Capatectov sistem pasivne hiše.Predvidena uporaba

■ Dolgotrajen izolativni učinek po zaslugi zaprte celične strukture
■ Visoka odpornost proti staranju
■ Požarna odpornost – evropski razred B "pri uporabi v sistemu“
■ Trda resol pena brez freonov in halonov s kaširano plastjo steklenega flisa 
■ Nizka masa, preprosto in hitro obdelovanje 
■ Cooltherm K5 izpolnjuje zahteva po DIN EN 13166.

Lastnosti

Format plošče: 120 x 40 cmPakiranje/velikost embalaže

Roza.Barvni toni

Na suhi in ravni podlagi, zaščiteno pred vlago; ne sme stati dalj časa na soncu, nezaščiteno pred UV-
sevanjem.

Skladiščenje

■ Specifična gostota: pribl. 35 kg/m3

■ Toplotna prevodnost: lambda D = ≥ 0,021 W/(m · K) (odvisno od debeline izolacije)
■ Koeficient prepustnosti za vodno paro: μ = 35

Tehnični podatki

Št. art.: Debelina: Pakiranje Št. art.: Debelina: Pakiranje

91390002 2 cm* 12,96 m 2  91390009 9 cm* 2,88 m 2 

91390003 3 cm* 8,64 m 2  91390010 10 cm* 2,88 m 2 

91390004 4 cm* 6,72 m 2  91390012 12 cm* 2,40 m 2 

91390005 5 cm* 5,28 m 2  91390014 14 cm* 1,92 m 2 

91390006 6 cm* 4,80 m 2  91390016 16 cm* 1,44 m 2 

91390007 7 cm* 3,84 m 2  91390018 18 cm* 1,44 m 2 

91390008 8 cm* 3,36 m 2  91390020 20 cm* 1,44 m 2 

Št. izdelka

* Blaga ne držimo na skladišču
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Delovni postopek

■ Mineralne podlage, identične novim 
■ Trdni in nosilni mineralni stari ometi
■ Nosilne mineralne stare barve ali ometni premazi 
■ In vse druge nosilne, mineralne, ravne in vpojne podlage

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi. Štrleče neravnine na zidu
(ostanke malte) morate odstraniti. Popolnoma odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze
ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z
ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in
premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Če ne veste, kako se bo obnašala sistemsko predvidena lepilna masa, izvedite najprej odtržni test (v
maso vgradite armirno mrežico in jo odtrgajte po ustreznem intervalu sušenja) ali se obrnite na našega
tehničnega svetovalca.

Priprava podlage

Lepljenje izolacijskih plošč iz trde fenolne pene
Lepilo, ki ga je proizvajalec predvidel za ta sistem, nanesite na hrbtno stran toplotnoizolacijske plošče
po robnopasovno-točkovni metodi (neprekinjen 6 cm širok pas lepila ob robu plošče in po 3 za dlan
velike kupčke na sredino plošče). Količino nanesenega lepila in višino nanosa prilagajajte tolerancam
podlage, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 odstotkov. Neravnine do +/- 1 cm je
mogoče izravnati v sloju lepila.

Postopek nanašanja

Strojno lepljenje izolacijskih plošč iz trde fenolne pene
Lepilo, ki ga je proizvajalec predvidel za ta sistem, lahko nanesete tudi s strojno opremo Capatect
Opus I (+): na hrbtno stran vsake plošče nabrizgajte neprekinjen pas lepila ob robu plošče in naredite
črko „W“ na sredino plošče, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 %); ali pa lepilo
nabrizgajte po celotni površini na podlago. Po nanosu na podlago lepilo še prečešite z zobato gladilko.
Velikost zob izberite glede na neravnine v podlagi, ki jih je treba izravnati, tako da lepilna kontaktna
površina doseže vsaj 40 %. Da se na lepilu ne bi naredila koža, vedno nanesite samo toliko lepila,
kolikor plošč lahko takoj nato prilepite.

Polaganje izolacijskih plošč iz trde fenolne pene
Plošče lepite v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor, drugo ob drugo (na stik). Plošče
dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite ravne na linije:
plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično. Morebitne vrzeli med ploščami < 5
mm zapolnite s polnilno peno Capatect Füllschaum B1. Vrzeli > 5 mm niso več dopustne.

Sidranje izolacijskih plošč iz trde fenolne pene
Dodatna pritrditev s sidri je vedno obvezna ne glede na podlago. Če je izolacijske plošče potrebno
pritrditi s sidri, lahko uporabite shemo sidranja v obliki črke "T" ali "W", ki je sestavljena iz najmanj 6 in
največ 12 sider/m2. Točno število sider preverite po ÖNORM B 6400. Izolacijske plošče iz trde fenolne
pene sidramo v isti liniji s površino izolacije.

Lepljenje fasadnih izolacijskih EPS-plošč
Fasadne izolacijske EPS-plošče lepimo vseploskovno – z nanosom lepila po celotni površini.
Podrobnosti so navedene v tehnični informaciji za posamezno vrsto izolacijske EPS-plošče

Brušenje fasadnih izolacijskih EPS-plošč
Pred armiranjem (nanosom osnovnega armiranega ometa) morate fasado po vsej površini prebrusiti,
da izravnate stike med ploščami. Odstranite prah, ki ostane po brušenju.

Osnovni omet
Za armirani sloj izberite osnovni omet, ki ga je proizvajalec predvidel za ta sistem. Grundiranje
Pred nanosom pastoznih strukturnih ometov je potreben predpremaz z izdelkom Capatect Putzgrund.
Izjema: če izvedemo armiranje s Capatect CarbonSpachtel.

Zaključni omet
Izberite zaključni omet v ustrezni strukturi, ki ga je proizvajalec predvidel za ta sistem.
Načeloma veljajo naša Navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov in pribora
Capatect.

■ Capatect Cooltherm PHS-plošča, lepljena po robnopasovno-točkovni metodi in dodatno mehansko
pritrjena s sidranjem

■ Fasadna toplotnoizolacijska plošča Capatect Dalmatiner, polnoloskovno lepljena 
■ Preskušen osnovni omet
■ Predpremaz
■ Zaključni omet

Sestava nanosov

1 m2/m2.Poraba

Med delom in sušenjem temperatura okolice in podlage ne sme pasti pod +5 °C.Pogoji pri izvedbi

Plošče ne smejo priti v bližino aromatskih topil!Opozorilo
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Napotki

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
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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.
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