
Technická informace

Capatect Holzprimer
Disperzně pojený spojovací most na dřevěné podklady

Popis výrobku
Oblast použití Disperzně pojený základní nátěr jako spojovací most pro dřevěné podklady k 

následnému použití minerálních lepicích tmelů (Capatect Top Fix Kleber nebo Capatect 
190 fein) k lepení tepelně izolačních systémů Capatect.
Capatect Holzprimer lze také použít k ochraně nového dřeva před zvětráváním a 
narušením vlivem UV záření. Narušení dřeva vlivem UV záření snižuje jeho nosnost a 
nátěru Capatect Holzprimer.

Vlastnosti Velikost zrna: 0,5 – 1 mm

Technická data Hustota 1.350,- kg/m3 

Materiálová báze Styrenakrylát

Balení Vědro 22 kg, 24 vědra (528 kg) na paletě.

Odstín Šedý

Skladování V chladu a suchu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 12 měsíců od data 
výroby.

Zpracování
Vhodné podklady Překližkové stavební desky.

OSB desky.

Příprava podkladu Záklop stěny musí být namontován pevně. Podklad musí být čistý, nosný, suchý, bez 
nečistot a separačních součástí.

Příprava materiálu Materiál je připraven k použití, před aplikací se jenom dobře promíchá. V případě potřeby 
je možné upravit konzistenci přidáním max. 2% čisté vody.

Nanášení materiálu Materiál se nanáší štětcem nebo válečkem na dřevěný podklad. Následné lepení 
izolačních desek probíhá po vyzrání nátěru Capatect Holzprimer celoplošně lepicím 
tmelem Capatect Top Fix Kleber nebo Capatect 190 fein.

Spotřeba Cca 0,2 – 0,25 kg/m2. 
Skutečná spotřeba závisí na více faktorech. Skutečnou spotřebu lze stanovit pouze na 
zkušební ploše. Výše uvedená spotřeba vychází ze zkušeností a je nezávazná.

Podmínky zpracování Nanášení při teplotě pod +5 oC (podklad, materiál i vzduch), na přímém slunečním svitu, 
za silného větru, za deště bez ochranných opatření, při mlze nebo při teplotě podkladu 
pod rosným bodem není dovoleno. Tyto podmínky musí být dodrženy alepoň dva dny po 
aplikaci. Pozor na nebezpečí nočních mrazíků!

Doba schnutí Při +20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze dále zpracovávat nejdříve po 24 hodinách. 
Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti se tento čas prodlužuje.

Doporučení Vlhkost dřeva nesmí v okamžiku aplikace překročít 15%.
Capatect Holzprimer se musí nanášet okamžitě po vystavení povrchu dřeva vlivům 
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povětrnosti (poškození dřeva vlivem UV záření snižuje přídržnost).

Čištění nářadí Ihned po použití vodou.

Instrukce
Bezpečnostní 
upozornění

Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při jeho 
používání dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace Likvidujte na místě určeném pro likvidaci zvláštních odpadů.
Kód odpadu 08 01 12

Obsah VOC Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l. Tento výrobek 
obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice  @  caparol.cz  

Technická informace - vydání: duben 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství  
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.
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