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Technická informace 
 

Capatect ZF 690 
 
 
Plastifikovaný tmel na disperzní bázi k p římému zpracování na vytvá ření armovacích vrstev. 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Capatect ZF 690 je tmel na disperzní bázi k přímému zpracování na elastické základní 

vrstvy v tepelně izolačním systému Capatect TOP-Line. Tmel Capatect ZF 690 se 
používá také k renovaci fasád a polystyrénových tepelně izolačních systémů. Tmel 
Capatect ZF 690 vyhovuje normě ÖNORM B 6110. 
 

Vlastnosti -  elegantní zpracování 
- ředitelný vodou 
-    velmi vysoká pružnost 
-   kontrolovaná podle normy ÖNORM B 6110  
-    propustný pro vodní páry 
-  minimální pnutí 
-  odolný proti povětrnostním vlivům 
 

Technická data -  přídržnost v tahu na izolačním materiálu EPS-F: > 100 KN/m2 
-    hustota: 1,78 g/cm3 
-  koeficient odporu proti difúzi vodních par µ = 580 
-  nasákavost  20 g/m2/24h 
-   pastovitá konzistence 
 

Balení Vědro 25 kg/ 24 vědra na paletě. 
 

Odstín světle béžový 
 

Skladování V chladném, suchém a nemrazivém prostředí. Skladovací stabilita v originálním 
uzavřeném obalu 1 rok. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Fasádní izolační desky Capatect EPS-F, upevněné k podkladu. Při renovaci tepelně 

izolačních systémů si přizvěte bezpodmínečně některého z našich odborných poradců. 
 

Příprava podkladu Tvorba základní vrstvy: 
Případné přesazené spoje na styku fasádních izolačních desek Capatect EPS-F se musí 
předem obrousit a ulpělý prach po broušení odstranit. 
 
Renovace fasád a kombinovaných tepeln ě izola čních systém ů (ETICS): 
Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic a odpuzujících látek.  
Poškozené a odlupující se strukturní omítky je nutno odstranit. Chybějící místa se vyplní 
omítkou obdobných vlastností, jako má omítka stávající. Minerální omítky, které na 
povrchu sprašují nebo uvolňují písek, dobře očistěte až na pevný podklad a zpevněte 
přípravkem Capatect Tiefgrund LF. 
V případě trhlin v krycí vrstvě (základní vrstva a krycí omítka) nebo ve fasádě musí být 
příčina zjištěna odborníkem. Teprve potom se může provést rozhodnutí, zda je nebo není 
nutné odstranit krycí vrstvu. 
 

Příprava materiálu Tmel Capatect ZF 690 je hotový k přímému zpracování a pouze se krátce rozmíchá. Za 
teplého počasí je možné provést úpravu konzistence přidáním malého množství vody. 
 

Nanášení materiálu Všeobecně platí náš návod na zpracování kombinovaných tepelně izolačních systémů 
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Capatect a jejich příslušenství. 
 
Nanášení základní vrstvy: 
Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na 
rohy otvorů ve fasádě se nanáší tmel Capatect ZF 690 cca vždy v šířce pásu tkaniny a do 
vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm. Poté se znovu 
překryje nánosem tmelu Capatect ZF 690 ještě do mokré vrstvy, takže se zajistí 
celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Jmenovitá tloušťka základní vrstvy činí 3,0 mm, 
přičemž skelná tkanina Capatect má být uložena zhruba uprostřed vrstvy. 
 
Při renovaci: 
Tmel Capatect ZF 690 se používá jako fasádní tmel v rámci metody sanace fasád 
Capatect, aby bylo možné překrýt poškozené omítkové plochy na masivním zdivu, 
případně na tepelně izolačních systémech s izolantem z polystyrenu před nanášením 
vrchní omítky. Tmel Capatect ZF 690 se nanáší spolu s armovací tkaninou na vhodný a 
očistěný podklad tak, jak je popsáno v oddílu „Nanášení základní vrstvy“. 
 

Spotřeba Cca 5,0 kg/m2 pro vrstvy o jmenovité tloušťce 3 mm. 
 

Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za 
prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty 
pod hranicí rosného bodu není povoleno. Tyto podmínky je nutno dodržet ještě alespoň 
dva dny po aplikaci. 
 

Doba schnutí Doba schnutí se může výrazně lišit podle okamžitých podmínek. Na ochranu proti 
působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami. 
 

Čištění nářadí Pracovního nářadí a přístroje umyjte okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto 
nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická 
opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Určeno výhradně pro průmyslové užití. 
 

Likvidace Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky 
materiálu likvidujte pod kódem 08 01 12. 
 

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: kv ěten 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


