
Omítky Capatect – dokonalá ochrana staveb.

KVALITA PRO KAŽDÉHO OD PROFESIONÁLŮ.

Mnoho možností struktur a barev pro Váš výběr.

Dopřejte Vašim domům krásnou fasádu.

Osvědčená kvalita – více než 20 let v ČR.

Jsme profesionální firma a spoléháme se na kvalitní 
produkty firma Caparol. Fasádní silikonové omítky 
Capatect patří k evropské špičce v kvalitě. Na omítky 
od Caparolu se můžeme spolehnout a doporučit 
našim zákazníkům jak na nové domy, tak i renovace. 
Jsou součástí Capatect zateplovacích systémů, ale 
též se výborně hodí jako konečná úprava omítkových 
systémů včetně sanačních.

Pomůžeme vám s výběrem vhodné skladby fasády, 
představíme možné struktury povrchu a barevnosti 
omítek. Vždy Vám zaručíme návrh kvalitních materiálů 
a správných pracovních postupů tak, aby výsledné 
dílo splnilo Vaše očekávání.

Doporučujeme používat kvalitní 
produkty od Caparolu.



Zářivé a čisté fasády s omítkami Capatect.

www.caparol.cz

Capatect SH Reibputz - Capatect SH Rillenputz
Vysoce kvalitní skutečné silikonové omítky se strukturou zrno na zrno 
nebo s rýhovanou strukturou. Vhodná pro vnější použití na veškeré 
nenatřené omítky, betony a nekřídující minerální a disperzní podklady. 
Jsou součástí zateplovacích systémů Capatect.

Vlastnosti:
• odolávají povětrnostním vlivům – dlouhodobá životnost

•  dobře propouští vodní páru

•  snadno zpracovatelné a strukturovatelné

•  ekologické

•  stálobarevné

•  tónovatelné v mnoha odstínech

Capatect CarboPor Reibputz - Capatect CarboPor Easy
Nejmodernější omítka na trhu. Silikonová omítka vyztužená uhlíkovými 
vlákny. Omítka se strukturou „zrno na zrno“, určená pro povrchové úpra-
vy fasád. Vhodná jako krycí vrstva na kontaktní tepelně izolační systémy  
Capatect i na omítkové systémy včetně sanačních. Tyto produkty jsou ne-
dílnou součástí inovativní řady materiálů na fasády dodávaných na trh pod 
logem Carbon Edition, využívající vynikajících vlastností uhlíkových vláken.

Vlastnosti:
• mikroarmování rozptýlenými uhlíkovými vlákny

•  mají vysokou difuzní schopnost

•  jsou vodoodpudivé (výrazný „perličkový“ efekt)

•  díky fotokatalytickému účinku se vyznačují aktivním samočisticím
 efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení
 mikroorganismy (řasami a plísněmi)

CAPATECT - PRAVÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY.

CarboPor Easy – NOVINKA 
• nová receptura  • snadnější zpracování • menší spotřeba na m2

CAPATECT CARBOPOR OMÍTKY.


