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n

Az átmenô repedések vagy épületszerke-
zeti fugáknál (betonpanelek, különbözô 
építôelemek találkozása, stb.) környékén 
nem szabad az alapfelület fugái felett ös-
szeilleszteni a lapokat, itt a min. 10 cm átla-
polást be kell tartani.

n

Hasonlóképpen az épület nyílásainak sarka-
inál (pl.ajtók, ablakok) a hôszigetelô táblákat 
nem szabad illeszteni, hanem ki kell vágni a 
repedések elkerülése érdekében.

Helyes Helytelen

n

Egy precíz külsô sarok elkészítéséhez 
elôször a szigetelô lapot kell úgy felragasz-
tani, hogy a kellôen túlfutatott laphoz a má-
sik lapot megfelelôen hozzá lehessen illesz-
teni. A kiálló részeket utólag egyszerûen le 
kell vágni, csiszolni. A sarokragasztást válta-
kozóan kell alkalmazni, a kötésbeni illesztés 
eléréséhez.

n

Az ablak és ajtókávák szigetelésénél a la-
pok vastagságát úgy kell kiválasztani, hogy 
minden oldalon azonos legyen a keret szé-
lesség. A kávák sarkai az egymás fölött lévô 
ablakoknál egy vertikális vonal mentén le-
gyenek kialakítva.

Szigetelô lapok – felragasztása
n Capatect EPS 600 - Hôszigetelô táblák /EPS-F/ /EPS - Polisztirol/

n Capatect MW - Hôszigetelô táblák   /MW – Ásványgyapot/

n Capatect LS - Hôszigetelô táblák   /LS – Ásványgyapot lamella/

n Capatect HFD - Hôszigetelô táblák   /HFD – Kenderrost/

n

A Capatect EPS 600 hôszigetelô táblák fel-
ragasztása a konkrét rendszertôl függôen 
Capatect Pulverkleber 190 ill. Capatect Pul-
verkleber 190 Grob, Capatect VWS Klebes-
pachtel 160, Capatect 186 M, stb. történhet

n

A Capatect MF-, LS- Homlokzati hôszigetelô 
 táblák felragasztása a Capatect Haftmörtel 
Fein vagy a Capatect Haftmörtel Grob-bal 
történik.

n

A Capatect HFD Hôszigetelô táblák fel-
ragasztása a Capatect HFD Klebe- und 
Spachtelmasse termékkel történik.

n

A por alakú ragasztókat (pl. Capatect Pul-
verkleber 190, Capatect 186 M, stb.) a meg-
adott vízmennyiséggel kell keverôgéppel 
vagy vakológéppel úgy összekeverni, hogy 
feldolgozásrakész sûrûséget kapjunk.

n

A Capatect VWS Klebespachtel 160-at a 
350-es Cementtel 3:2 arányban, (3 rész 
Capatect VWS Klebespachtel 160 és 2 rész 
350-es Cement) csomómentesre kell ke-
verni lassú fordulaton (400 fordulat/perc). A 
megfelelô állag beállításához tiszta vizet is 
lehet csekély mértékben hozzáadni, kerülni 
kell a levegô behabarását.
A fa, farost, gipszrost alapfelületeknél 
Capatect Rollkleber 615-ös ragasztóanya-
got kell használni.
Szerves kötôanyagú alapoknál (pl. disz-
perziós homlokzatfestékkel festett felület) 
Capatect VWS Klebespachtel 160 max. 10% 
350-es Cementtel keverve használható a ra-
gasztáshoz.

n

A ragasztót a szokványos polisztirol lapok-
nál körkörösen egy kb. 5 cm széles sávban 
a lap szélére, ill. a lap közepére, három te-
nyérnyi nagyságú pontban kell felvinni. A 
ragasztó mennyiségét és magasságát az 
alapfelület adottságának megfelelôen úgy 
kell meghatározni, hogy az a felülettel kb. 
40%-ban érintkezzen.
Az MW Ásványgyapot és HFD-Kenderrost 
hôszigetelô lapok esetén szintén a fent 
említett módszer használandó, azonban a 
ragasztót elôzetesen enyhe nyomással fel-
hordva a rostszálak közé kell préselni.

A hôszigetelô lapokat megtámasztva eny-
hén az alapfelületnek nyomva a másik lap-
hoz mozgatva illesztjük fugamentesen a he-
lyére. Fontos a ragasztó tökéletes tapadása 
az alapfelülethez.

n

A lábazati síneknél, az elsô sor felragasztá-
sánál arra kell figyelni, hogy a lapok a sín 
mellsô élére simuljanak. Semmi esetre sem 
préselôdhet ki a sín csepegtetô élére ra-
gasztó a táblák felragasztásánál.

n

Fontos a kábelvezetés megjelölése a 
hôszigetelésen, elkerülendô a dübelezés 
során a kábelek, csövek megfúrása.

n

Ügyelni kell a precíz, tervezés szerinti 
hôszigetelés elkészítésére! Az összeillesz-
téseknél el kell kerülni a síkbani egyenletlen-
ségeket.

n

A polisztirol lapok egész felületét át kell csi-
szolni, a keletkezô port eltávolítani. Az ásvá-
nyi és kenderrost lapokat nem kell csiszolni.

A hôszigetelô lapok összeillesztéseibe nem kerülhet ragasztó, mert hôhíd képzôdhet! Az esetlegesen keletkezô réseket a 
hôszigetelô táblákból vágott csíkokkal vagy Capatect PU-töltôhab B1-el kell lezárni.
Ha a szigetelô lapok hosszú idôn keresztül takarás nélkül állnak, akkor
n Az ásványgyapot táblákat nedvességtôl védeni kell.
n A polisztirol lapok az UV-sugárzás hatására megsárgulnak. Ezt a lisztesedô felületet le kell csiszolni, portalanítani, majd ezután 

lehet a beágyazó habarcsot felhordani.

>_10 cm

„a”

n

Az ablak áthidalásoknál történô szigetelô la-
pok felragasztásánál ajánlott rögzítô kapocs 
vagy egyéb segédeszköz használata, hogy 
elkerüljük a táblák lecsúszását a még ned-
ves ragasztónál.

n

A kiugró részeket (pl. födém területén vagy 
redônynél) a szintváltás mentén illesztés nél-
kül kell hôszigetelni. Az átfutatott hôszigetelô 
táblákból a hátoldalon kell a kiálló részeket 
kivágni.

n

A szigetelô lapok felragasztása mindig kö-
tésben történjen, tökéletes illesztéssel. Az 
illesztési éleknek ragasztómentesnek kell 
lenniük, hálós felrakás és keresztfugák kép-
zése nem megengedett, szükség szerint a 
szigetelô táblákat méretre kell vágni.

n

A Capatect lamellás hôszigetelô tábla fe-
lületét, mind az alapfelületet ragasztóval 
kell bevonni. A ragasztást teljes felületen 
kell alkalmazni. A ragasztóágyat egy 10x10 
mm fogas simítóval kell kialakítani. A ra-
gasztó géppel is felvihetô, azonban a ra-
gasztóágyat akkor is egy 10x10 mm fogas 
glettvassal kell kialakítani. A szigetelô lapok 
felragasztás után a táblák könnyû csúszta-
tással összeilleszthetôk, a tökéletes illesztés 
elérése érdekében.

n

Az idôjárástól függôen a ragasztó feldolgo-
zási ideje 2- 4 óra lehet. A már besûrûsödött 
anyagot semmi esetre sem lehet vízzel újra 
hígítani.
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Dübelezés
Dübelezés

n

A hôszigetelô rendszerek egy nagyon fon-
tos komponense a dübelezés. A dübelezés 
szerepe abban rejlik, hogy a ragasztó se-
gítségével a szigetelô táblát biztonságosan 
rögzíti az alapfelülethez. Egy kivétel van, az 
új téglafalból készült, vakolat nélküli egy-
szintes épület. Ebben az esetben a polisz-
tirol szigetelôlapoknál nem szükséges a 
dübelezés.

Dübel kiválasztás

n

Az adott fal jellege /anyaga/ meghatározza 
a dübel fajtáját. A fal anyaga besorolható 
az alábbi építôanyagok valamelyikébe: tö-
mörtégla, hagyományos beton, kéregbeton, 
kéregbeton lapok, fa, farost vagy blokktégla. 
Betonfalak esetében a rögzítésnek a beton-
magig kell elérnie. Blokktégla esetében a 
lyukak elhelyezkedése a mérvadó a dübelek 
kiválasztása során. A dübel szárának a 
külsô rétegen át, a tégla/kô dübelrögzítésre 
alkalmas sávjáig kell érnie. Ha a adott 
dübelezendô felületet nem lehet jellegénél 
fogva a fent leírt építôanyagok egyik kate-
góriájába sem besorolni, akkor a helyszínen 
dübelszakítási kísérletet kell végezni.

1. Rögzítési mélység: = 80 mm
2. Esetleges régi vakolat 
 vastagsága: = 5 mm
3. Ragasztó vastagsága: = 20 mm
4. Hôszigetelô tábla 
 vastagsága: = 50 mm
  = 155 mm
Választandó dübelhossz: = 160 mm

A dübelek mennyisége

n

Általánosan legalább 6 dübelt kell m2-ként 
felhasználni. A sarkoknál /peremeknél/ ez a 
szám max.12 db/m2-re emelkedik.
Az esetlegesen elôforduló nagyobb, mint 
135 km/órás szélsebességnél és/vagy 50 
m-nél magasabb épületeknél egy külön ki-
mutatást kell a dübelezésrôl készíteni.
Az épület sarkainál /szegélyénél/ szükséges 
dübelek mennyisége függ az épület magas-
ságától, valamint a környék domborzatától 
és az ott uralkodó szélsebességtôl ÖNORM 
B 4014-1:1993-05, 3. számú táblázat – a 7. 
oldalon lévô szabályozása szerint (ausztriai 
irányelv).

A dübellyukak fúrása

n

Egy tökéletesen fúrt lyuk döntô a dübel rögzí-
tése tekintetében. Ezért különös jelentôsége 
van a lyukkialakításnak, ill. fúrásnak. Élet-
len, kopott fúróval nem lehet dolgozni! Egy 
blokktéglába nem megfelelôen fúrt lyuk, 
sokszor csak összetört téglacellákat takar, 
lehetetlenné téve a dübelek megfelelô rög-
zítését és funkciójuk betöltését!
Vegye figyelembe az alábbi pontokat:
– fúrni és dübelezni csak a ragasztó kike-

ményedése után lehet
– a fúró átmérôje = a dübeltörzs átmérôje
– a fúrás csak a megfelelô szögbôl történjen
– a fúrt lyukból a fúrási port el kell távolítani

Dübel típusok fontosabb alkalmazási területei
Capatect Beütôdübel 041 Normál beton, tömörtégla, üreges- és blokktégla
Capatect Mûanyag beütôdübel ETZ Tömörtégla, üreges- és blokktégla, normál beton
Capatect Univerzális dübel 051 Rondelle ETZ Lyukas tégla
Capatect Csavardübel 152 gázbetonhoz Gázbeton
Capatect szigetelô anyag tartó 055 - fához Fa alapfelület

A dübelek behelyezése

– az ütvefúró vagy a fúrókalapács alkalma-
zása csak a tömörtégla/beton szerkeze-
teknél megengedett

– a fúrt lyukak mélysége 10 mm-el nagyobb 
legyen a dübelek rögzítési mélységénél.

n

Ha a dübelek elôfúrása a korábbiak szerint 
megtörtént, akkor kézzel be lehet helyezni 
és a feszítôszeget kalapáccsal úgy beütni, 
hogy a dübel a szigetelô táblák síkján belül-
re kerüljön. A csavaros dübeleknél a rögzítô 
csavart speciális szerszámmal kell becsa-
varni. Végül a dübelek tartását ellenôrizni 
kell.
Abban az esetben ha a szükséges rögzítést 
nem sikerült létrehozni, akkor az egész fo-
lyamatot meg kell ismételni!

n

Az alábbi két séma érvényes az EPS-polisz-
tirol és az MW-ásványgyapot (nem lamellás) 
szigetelô lapok dübelezésére.
6 dübel/m2

Minden lap közepébe kerül egy dübel és 
minden egyes tábla érintkezési pontjára (T-
fuga metszetpontja) vagy
8 dübel/m2

Minden lap közepébe kerül kettô dübel és 
minden egyes tábla érintkezési pontjára (T-
fuga metszetpontja.

Az LS-lamellás ásványgyapot szigetelô 
lapoknál a dübelezés 120 x 20 cm-es lap-
formátumoknál az alábbi kiosztás szerint 
történik, minden második sor tekintetében 
váltással.

6 dübel/m2

Élvédelem
Lamellás lapok dübelezése

n

A lamellás ásványgyapot szigetelô anyag-
nál minden egyes dübelnél egy na-
gyobb kiegészítô dübeltárcsát (Capatect 
Dübeltárcsa SBL 140) kell használni.

Capetect EPS – Dübelfedél

n

A dübelfejeken keresztül történô hôvándor-
lás és hôhíd keletkezés megakadályozása 
érdekében, EPS-dübelfedél alkalmazása ja-
vasolt. A dübellesüllyesztések és –rögzíté-
sek során a dübelfedeleket a kimart mélye-
désbe kell belenyomni és síkba csiszolni.

Élvédelem

n

Az élek és a külsô sarkok megerôsítésére 
Capatect Sarokvédô sínek (655, 656, 657) 
vagy Capatect Rolleck 042/00 használható.

n

A Capatect Sarokvédô síneket (656/657) fix 
sarokéllel a szigetelô lap teljes felületére be-
ágyazó habarccsal kell ráragasztani. A hos-
szanti toldásoknál az átlapolás legalább 10 
cm-es legyen. Ebben az esetben a mûanyag 
sarokelem a háló alól kivágható. 

n

Az ablakkávákat és sarkokat a Capatect 
Sarokvédô sínekkel lehet kompletten elôké-
szíteni. A teljes hálózást ezután, megfelelô-
en átlapolva kell elkészíteni.

Csepegtetô profil

n

A homlokzati síkok és vízszintes felületek át-
menetének kialakításánál (pl. ajtók, ablakok 
szemöldökprofil képzése) ajánlott egy speci-
ális Capatect csepegtetô profil alkalmazása. 
Az élek és a 25 cm széles üveghálócsík tarto-
mányában a beágyazóhabarcsot a szigetelô 
lapokra fel kell hordani és a profilt pontosan 
beállítva rányomni. A beágyazóhabarcsot a 
szöveten keresztül kell besimítani.

n

A beágyazóréteg késôbbi felhordásakor a 
szövetet a vízszintes síknak megfelelôen kell 
átlapolni és a profil alsó szegélyénél levágva 
tisztán kiképezni.

160 mm

Táblázat 1:

Dübelek száma 1 m2 
 területre vetítve

0,15 kN terheléssel

Szélsebesség
(km/h)

Épület domborzati adottságai 1)

I II III

Az épület magassága (m)
<10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50

< 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6
85–115 8 8 10 6 6 8 6 6 8

> 115-135 10 12 12 10 10 10 6 8 10

Táblázat 2:

Dübelek száma 1 m2 
 területre vetítve

0,20 kN terheléssel

Szélsebesség
(km/h)

Épület domborzati adottságai 1)

I II III

Az épület magassága (m)
<10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50

< 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6
85–115 8 10 12 8 8 10 6 8 10

> 115-135 10 -2) -2) 10 12 -2) 8 10 12

1) ÖNORM B 4014 szerint,   2) 0,20 kN terhelésû dübelek alkalmazása javasolt

Dübel hossza

n

A kívánt szakítási értékek elérése érdekében, 
fontos az ún. rögzítési mélység betartása.
A szükséges dübel hosszúság az alábbiak-
ból tevôdik össze:
Rögzítési mélyég + esetleges régi vakolat 
vastagsága + ragasztó vastagsága + hô-
szigetelô tábla anyagvastagsága.

n

A Capatect Rolleck egy stabil tekercsben 
kapható sarokprofil, amely alkalmas vala-
mennyi 90˚ alatti és feletti sarkok, szögletek 

kialakítására.

n

Alternatív sarokképzéshez használhatjuk 
a Capatect Sarokvédô sín 655 alumínium 
élvédôt is, amelyet teljes felületén a beágya-
zó habarcsba kell ragasztani. A továbbiak-
ban felhasználandó beágyazóréteg elké-
szítésénél az üveghálót a saroktól számítva 
min. 20 cm-es áthajtással kell besimítani.

Dübelkiontási séma
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n 
Az egymással határos épületrészek vala-
mennyi csatlakoztatásnál, és az átjárható 
rendszereknél a beágyazórétegbe egy hasí-
tékot kell bevágni úgy, hogy a nem irányított 
repedéseket megelôzzük.

n 
A munkamegszakítások esetén egy-egy fe-
lületnél a szükséges szövetátlapolásokat a 
további munkálatokhoz úgy kell elôkészíteni, 
hogy a beágyazóréteget legalább 10 cm 
szélességben le kell húzni – élet képezve 
ezzel – az üveghálóról.

n 
A beágyazóhabarcs szárazréteg vastagsága 
a Capatect Pulverkleber 190, Capatect ZF 
Spachtel 690, Capatect 186 M és Capatect 
VWS Kleberspachtel 160-nál 2-3 mm, a 
Capatect Pulverkleber 190 Grob, Capatect 
Haftmörtel Fein–nél 3-5 mm és a Capatect 
Haftmörtel Grob 5-8 mm között legyen.

Beágyazóréteg

Beágyazóréteg

A felragasztott, szükség szerint dübelezett 
és becsiszolt hôszigetelô lapokat beágyazó-
réteggel kell bevonni. Amennyiben a mun-
kafázis a polisztirol tábláknál nem történik 
meg a felragasztástól számított 2 héten be-
lül, a teljes felületet ismét át kell csiszolni, a 
keletkezô port pedig eltávolítani.

n Capatect EPS 600/ Dalmatiner 
hôszigetelô táblák

 Felhasználható beágyazóanyagok:
 Capatec Pulverkleber 190
 Capatec Pulverkleber 190 Grob
 Capatect WVS-Klebespachtel 160
 Capatect ZF-Spachtel 690
 Capatect 186 M

n Capatect MW/LS hôszigetelô táblák

 Felhasználható beágyazóanyagok:
 Capatect Haftmörtel Fein
 Capatect Haftmörtel Grob

n Capatect HFD Kenderrost
 hôszigetelô táblák

 Felhasználható beágyazóanyagok:
 Capatect HFD Klebe- und 

Spachtelmasse

A beágyazóhabarcsot az alábbi lépések 
betartásával kell feldolgozni:

n 
A száraz habarcsot / Capatect Pulverkleber 
190 vagy 190 Grob, Capatect Haftmörtel 
Fein vagy Grob, Capatect 186 M, Capatect 
HFD ragasztó/ az adott vízmennyiséggel, 
keverôgéppel vagy vakológéppel kell úgy 
összekeverni, hogy feldolgozható sûrûséget 
kapjunk. Az idôjárástól függôen a felhasz-
nálási idô 2-4 óra. A már megkeményedett 
anyagot semmi esetre sem szabad vízzel 
újra hígítani.

n 
A Capatect VWS Klebespachtel 160 a 
350-es cementtel 3:2 arányban, ún. 3 rész 
Capatect VWS Klebespachtel 160 és 2 rész 
350-es cement, csomómentesre keverve. 
A megfelelô állag beállításához tiszta víz 
hozzáadása javasolt, de kerülni kell a légbu-
borékos keverést.

n 
A feldolgozásra kész Capatect ZF-Spachtel 
160-t az edényben alaposan fel kell kever-
ni. A kívánt konzisztencia elérése csekély 
mennyiségû víz hozzáadásával érhetô el.

n 
A teljes felületre történô beágyazóhabarcs 
felvitele elôtt a homlokzati nyílások /pl. ab-
lakok/ sarkain a Capatect Diagonálháló 
651/00 beágyazása szükséges az esetleges 
repedések elkerülése érdekében.

n 
A speciális üvegháló formát a homlokzat-
nyílások káváinak, a bevágások figyelembe-
vételével a külsô sarkokra kell beágyazni. 
Diagonál erôsítés szükséges továbbá az 
állványbekötéseknél, egyéb rögzítéseknél 
és a hôszigetelô rendszer átvágásainál (pl. 
esôcsatorna tartóvas). A belsô sarkoknál - 
a sarok élétôl számítva - mindkét irányban 
min.10-10 cm-es átfedéssel kell kiegészítés-
ként üveghálót beágyazni. 

n 
A MW-, LS-hôszigetelô lapoknál a szige-
telô lapok felületét beágyazó habarccsal 
való bevonás elôtt Capatect Haftmörtel 
Fein/Grob-al kiegyenlítésként kell bevonni. 
A beágyazással készített 5-8 mm-es réteg-
vastagság egyben felületi kiegyenlítésként 
is szolgál.

n 
A beágyazóhabarcsot a szigetelô lapokra a 
szövet teljes szélességében kell felhordani 
és az üveghálót 10 cm-es átlapolással eny-
hén a felületbe simítani.

n 
A következô lépésben „nedves a nedvesre” 
technológiával újabb ragasztóréteget kell 
felhordani, hogy teljes takarás jöjjön létre. 
Az üvegháló mintázata nem látszódik helyes 
beágyazás esetén.

n 
A beágyazóhabarcs túlzott simítása 
elkerülendô, megakadályozva ezzel a fi-
nomabb összetevôk felületi kiúszását, ill. 
a felületi mészkivirágzást. A esetlegesen 
keletkezô habarcsbordák száradás után 
spatulával eltávolíthatóak, szükség szerint 
az egész felületet át kell csiszolni.

Capatect Üvegháló 650
/szemszélesség: 4 x 4 mm/ 

A struktúrvakolat felvitele elôtt a beágya-
zórétegnek megkötöttnek és száraznak 
kell lennie.
A felület megszilárdulásához és ki-
száradásához a tapasztalatok alapján 
1-3 nap elegendô. A száradási idô az 
idôjárás függvényében változhat.

n 
A Capatect Páncélszövet 652-t szükség sze-
rint az élvédô és a normál beágyazóréteg 
felvitele elôtt kell felhelyezni. A beágyazó-
habarcsot kb. 2 mm vastagságban kell fel-
hordani és a páncélszövet egyes csíkjait 
átlapolás nélkül összeillesztve beágyazni.
A habarcsmasszát a páncélszövetrôl le kell 
húzni, majd késôbb újabb beágyazóréteg 
kerül rá, a normál üveghálót beágyazva.

n 
Capatect PS-Wandschutzplatten 608/638 
„vandálbiztos” speciális hôszigetelôtáblák, 
amelyek polisztirol homlokzati hôszigetelô 
lapból és felkasírozott üveghálóval erôsített, 
cementtel kötött 12 mm vastag vakolathor-
dó lapokból állnak. Homlokzati hôszigetelô 
lapokkal egyszerre kerülnek felhelyezésre, 
majd a beágyazóréteggel bevonásra.

Páncélszövet és „vandálbiztos” 
hôszigetelô tábla

A mechanikus hatásoknak különösen 

kitett homlokzatrész a Capatect Páncél-

szövet, ill. Capatect speciális hôszigetelô 

tábla beépítésével, nagyobb ellenálló-

képességre tesz szert a mechanikai be-

hatásokkal szemben.

kb. 10 cm
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n 
A kiválasztott vakolatot rozsdamentes 
glettvassal vagy egy erre alkalmas finom-
habarcs szóró berendezéssel egyenletesen 
felvisszük a felületre, majd a szemcsenagy-
ságnak megfelelôen lehúzzuk. Ezt követôen 
mûanyag vagy teflon simítóval a struktúrá-
nak megfelelôen kidörzsöljük.

n 
A színezett ásványi vakolatok kedvezôtlen 
idôjárás viszonyok mellett felhôsen szárad-
hatnak, ún. kivirágzást mutathatnak. Ez az 
anyag sajátosságának felel meg és nem 
mûszaki funkcionális hiányosságot jelent.

n 
Az ilyen lehetséges színeltérési problé-
mát az egyenletes felületi megjelenés ér-
dekében, egy a vakolatszínével azonos, 
egalizációs festékréteg (pl.:Capatect SI-

Fassadenfinisch) felhordásával kell megol-
dani.

Struktúrvakolat
Alapozás

A struktúrvakolat - Capatect SH, SI, KD 

vagy MK - felhordása elôtt a beágyazó-

habarcsot /kivétel Capatect ZF-Spachtel 

690/ Capatect Putzgrund-dal kell ala-

pozni.

n Capatect Putzgrund
Speciális ASS kötôanyagú pigmentált tapa-
dásjavító és szíváskiegyenlítô alapozó és 
köztesréteg minden Capatect struktúrvako-
lat felhordásához.

n 
A már lealapozott beágyazórétegre hosszú 
állási idô esetén / pl. áttelelés/, a struktúrva-
kolat felhordása elôtt egy ismételt alapozás 
szükséges, mivel az idôjárás viszontagságai 
idôvel az alapozó bevonatát károsíthatják, 
ill. tulajdonságait leronthatják.

n 
A Capatect Putzgrund-ot a vödörben ala-
posan felkeverjük és henger segítségével 
hordjuk fel.

n 
Az alapozó vagy köztes rétegként felhasznált 
Capatect Putzgrund a rákerülô fedôvakolat 
színével hasonlóan leszínezve kerüljön fel-
használásra.

n 
A Capatect Putzgrund általában 24 óra 
alatt átvonható, azonban a száradási idô az 
idôjárás függvényében változhat. 

n 
A Capatect SH, SI és KD struktúrvakolatok 

feldolgozásra készek. A konzisztencia be-
állításához a vakolatokat vödörben csupán 
lassú fordulaton alaposan fel kell keverni. A 
konzisztencia beállítására szükség szerint 
tiszta víz használható.

n 
A Capatect MK-Struktúrvakolatok tartalmát 
- a víz elôírás szerinti hozzáadagolásával - 
keverôgéppel kell úgy összekeverni, hogy a 
poranyagból egy feldolgozásra kész pasz-
tózus konzisztenciát kapjunk. Az idôjárástól 
függô feldolgozhatósági idô 2-4 óra.
Fontos! A keverés során használt, és a vako-
latokkal közvetlen kontaktusba kerülô keve-
rôszár, keverôgép rozsdamentes anyagból 
készüljön, elkerülendô a korrozióra hajlamos 
elemi szálak vakolatokba kerülése.

A már megkeményedett, besûrûsödött 
anyagot semmi esetre se hígítsuk fel 
újra vízzel.

Az anyag-, környezet- és alapfe-
lület hômérséklete SH, KD, MK 
struktúrvakolatoknál +5˚C, a Capatect 

SI struktúrvakolatoknál pedig legalább 
+7˚C legyen. Közvetlen napsugárzás 

mellett, ködben, esôben vagy erôs 
szélben ne hordjuk fel. Teljesen meg-
kötött és terhelhetô 2 nap után. Éjsza-
kai fagyokra ügyelni kell.

A hôszigetelô rendszerek vakolatszí-
neinek kiválasztásánál figyelembe kell 
venni a világossági értékeket , amelyek 
a KD-Struktúrvakolatoknál > 25, az SH 
és SI – Struktúrvakolatoknál > 30, és 
az MK – Struktúrvakolatoknál > 50 kell 
legyen.

n 
Capatect Modellier- und Spachtelputz/
Sylitol Modellier- und Spachtelputz
Szabadon formázható, vagy filces símítóval 
lesímítható egyéni fantázia szerint. A túlzott 
anyagvastagságot kerülni kell, a zsugorodá-
si repedések elkerülése érdekében. 

n 
Nagyobb anyagvastagságoknál finom zsu-
gorodási repedések megjelenését nem le-
het teljesen kizárni. Ez nem befolyásolja az 
anyag mûszaki tulajdonságait.

n 
Capatect KD-Buntsteinputz
(Capastone A)
A lábazatkialakításokra kifejlesztett színes 
kôörlemény tartalmú márványvakolatot leala-
pozott felületre rozsdamentes glettvassal kell 
egyenletes rétegvastagságban felhordani, 
majd enyhén nyomva a glettvasat besimítani.  
Fontos! A kôörlemény tartalmú márványva-
kolat különösen magas kötôanyag aránnyal 
rendelkezik, ezért kerüljük a túlzott lesimítást 
a kötôanyag felületi kiúszásának elkerülése 
érdekében.

n 
Az átlapolások elkerülése érdekében min-
den állványszinten megfelelô számú ember 
dolgozzon, hogy az egybefüggô felületekre 
egyszerre, „nedves a nedvesre” eljárással 
lehessen a vakolatot felvinni.
Egyenletes felületi megjelenés érdekében 
az egybefüggô felületeket egyazon szakem-
ber struktúrálja.

n 
A természetes adalékanyagok felhasználása 
miatt csekély színárnyalati eltérések lehetsé-
gesek. Ezért az egybefüggô felületeken csak 
azonos gyártási számmal rendelkezô anya-
got szabad felhasználni, vagy a különbözô 
termékszámú anyagokból az egy azonos 
falra kerülô vakolatmennyiséget felhordás 
elôtt egy nagy edényben egyszerre össze-
keverni.

n 
A száradási idôszakban óvni kell a vakolat 
felületét a közvetlen napsugárzástól, erôs 
széltôl és az esôtôl. 
Adott esetben állványponyva takarással kell 
a már elkészült felületet védeni. Különösen 
hûvös idôben és magas páratartalom mel-
lett a száradási idô elhúzódhat.

n 
A Capatect Struktúrvakolatok és az MK-
Struktúrvakolatok Amphisilan és Thermosan 
homlokzatfestékekkel átfesthetôek. A meg-
adott világossági értékeket a homlokzatfes-
ték színének kiválasztásánál is figyelembe 
kell venni.

n 
Az ásványi vakolatok (Capatect MK és SI 

struktúrvakolatok) kémiai úton történô kö-
tésük miatt idôjárástól függôen „felhôsen” 
száradhatnak. A színeltérésekkel száradt 
felületeket a vakolattal megegyezô színár-
nyalatú Capatect SI-Fassadenfinisch 130-al 

kell átvonni, hogy színben homogén felületet 
kapjunk.

Általános tudnivaló

n 
A lábazati magasságban a hûvös, párás 
idôjárási körülmények különösen lelassítják 
a száradási-, kötési folyamatot, ezért kerüljük 
az ilyen idôjárási körülmények közötti feldol-
gozást.

A vakolatválaszték

n Capatect KD-Rillenputz

n Capatect KD-Reibputz

n Capatect SI-Rillenputz

n Capatect SI-Reibputz

n Capatect SH-Rillenputz

n Capatect SH-Reibputz

n Capatect Faschenputz

n Capatect KD-Rollputz

n Capatect MK-Reibputz

n Capatect KD-Buntsteinputz 
(Capastone A)

n Capatect Modellier- und 
Spachtelputz

n Sylitol Modellier- und Spachtelputz
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Fugák kialakítása

Tágulási hézagok

A hôszigetelô rendszerek beépítésébôl fakadóan nem szükséges önálló tágulási 

hézagokat kialakítani. Az épület statikailag tervezett és kialakított dilatációs fugáit 

azonban a hôszigetelô rendszereknél az épületen kialakítottaknak megfelelôen kö-

vetni kell.

n  A Capatect Tágulási profil
A Capatect Tágulási profil „E” 6660/00 a 
hosszanti függôleges felületi fugák kialakí-
tásához egy tartósan rugalmas, vízhatlan és 
idôjárásálló diletáló részbôl ill. két sarokpro-
filból, 10-10 cm széles üveghálóval egybe-
építve áll. Ez a profil 5-25 mm széles fugák 
esetében építhetô be.

n 
Elôször a fuga mindkét oldalán a beágyazó 
habarcsot a szigetelô lapokra felhordjuk. A 
tágulási hézagprofil hálócsíkjait a nedves 
habarcsba belesimítjuk. A profil hosszanti 
összeillesztéseit 10 cm-es átfedéssel kell 
beágyazni.

n 
Egyenletes fugaszélesség elérése érde-
kében és a fuga szennyezôdésének elke-
rüléséhez a feldolgozásnál ajánlatos egy 
megfelelô szélességû védôcsíkot polisztirol-
ból kivágva a fugába helyezni, ami mellé a 
beágyazóréteget és a vakolatot dolgozzuk. 
A csík a munka végeztével eltávolítható.

Vízszintes fugakialakítás

A vízszintes fugák a hôszigetelô rendsze-

rek esetében nem megengedettek sem 

az átmenô falfelületeknél, sem a maga-

sabb épületeknél. Ha az épület szerke-

zetében elôfordulnak konstruktív szétvá-

lások, akkor egy speciális fugakialakítást 

kell beépíteni. Erre alkalmas a Protector-

Profil 9181 és 9182, a Capatect Kezdôsín 

670-nel kombinálva.

Csatlakoztatási fugák

Valamennyi csatlakozás kialakításánál, ahol hôszigetelô rendszer más épületszerke-

zeti elemmel találkozik, ill. hôszigetelô rendszeren áttörés kerül kialakításra, szél és 

csapó esô elleni biztos tömítés szükséges.

n

A csatlakoztatási fugákhoz ajánljuk a 
Capatect Fugendichtband 2D-t, amely önta-
padós fugatömítô szalag, impregnált oldal-
felülettel.
054/00 (2-6 mm)
054/01 (5-12 mm) fugaszélességekhez.

n 
A rákerülô beágyazóréteg és a struktúrva-
kolat pedig védôcsík segítségével elhatárol-
ható egy esetleges nem irányított repedés 
megelôzése érdekében.

Ablak melletti csatlakoztatófugák

n  Capatect Csatlakoztató sín  
 üvegszövettel 694/01

Csavarozás nélkül felragasztható speciális 
mûanyag profil integrált üvegháló erôsítéssel, 
ablak- és ajtókeretek rugalmas csatlakoztatá-
sához a hôszigetelô rendszereknél.

n 
Az üveghálóval egybeépített mûanyag pro-
filt az öntapadó résszel ellátott felével a 
keretre kell felragasztani. A fóliacsík a ke-
ret szennyezôdés elleni védelmére szolgál, 
amelyhez a nyílászáró teljes letakarása ér-
dekében védôfólia ragasztható.

n 
A szigetelô lapok felrögzítése után a szö-
vetcsíkokat a teljes felületen gletteljük bele 
a beágyazórétegbe. A végsô struktúrvakolat 
felvitele után a védôfólia eltávolítható.

n 
Az öntapadó fugakitöltôt a szigetelô lapok 
felületére ragasztjuk. Nem kell a sarkon túl-
hajtani, itt a csíkot összevágva kell használ-
ni. A szigetelô lapokat pedig szorosan kell 
illeszteni.

helytelen helyes

n 
A tágulási hézagok kialakítására a belsô 
sarkokban a Capatect Tágulási Profil „V” 
6670/00 alkalmazható, amely csak az egyik 
oldalán van saroksínnel ellátva.


