
Technická informace  
 
 

Caparol-SeidenLatex 
 
Osv�d�ená kvalita 
na hedvábn� lesklé vnit�ní nát�ry. 
 
 
 

Popis výrobku 
 
Ú�el použití: 
Na vnit�ní nát�ry 
s hedvábn� lesklým 
povrchem, které jsou odolné 
v��i od�ru, snášejí 
maximální namáhání a 
udržují strukturu.  
Zvlášt� vhodný na plochy, 
které jsou vystaveny 
siln�jšímu zatížení, jako  ve 
školách, nemocnicích, 
školkách, ve�ejných 
budovách, kancelá�ích, 
hotelech, restauracích, na 
chodbách, schodištích atd., 
nebo� nát�r snáší maximální 
namáhání a nadto ho lze i 
�istit. Dále se výborn� hodí 
na hrubé vláknité tapety, 
papírové tapety s reliéfem 
nebo lisovaným vzorem i na 
obklady st�n skelnou 
tkaninou Capaver na 
zd�razn�ní struktury vlivem 
efektu krásného 
hedvábného lesku. 
 
Vlastnosti: 
-  �editelný vodou, 

ekologicky nezávadný a 
s mírným zápachem 

-      vysoký stupe� b�losti  
-  difúzní 
-      hodnota sd < 0,3 m 
-  vysoce odolný p�i �ist�ní 

a odolný v��i vodným 
desinfek�ním 
prost�edk�m a �isticím 
prost�edk�m pro 
domácnost 

-  snadné zpracování 
-      odolný v��i alkáliím a 

proto nezmýdel�uje 
-      bez obsahu zakalujících 

látek 

  
Charakteristika podle 
normy DIN EN 13 300: 
-  Od�r za mokra: t�ída 2 
-  Pom�r kontrastu: Krycí 

schopnost t�ída 2p�i 
spot�eb� cca 140 ml/m2. 

-  Lesk: hedvábn� lesklý 
-  Maximální zrnitost: 

jemná (<100 µm) 
 
 
Velikost baleni 
Standartní zboží 22 kg 
ColorExpress: 2,5 l a 10 l  
 
Pojivová báze: Um�lý latex 
podle normy DIN 55 945 
 
Hustota: Cca 1,3 g/cm3   
  
Barevný odstín: bílý  
Caparol-SeidenLatex lze 
strojn� tónovat v systému 
ColorExpress v kolekcích 
3D-Systém, CaparolColor, 
Alpinacolor, 
AmphiSilan/Sylitol, Capamix 
900, Panorama, Stadtbild 
200, RAL a mnoha dalších, 
dostupných na trhu.  
 
Skladování: 
V chladném, ale 
nemrazivém prost�edí. 
 
Pozor (stav v dob� vydání 
tiskem): 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. V p�ípad� zasažení o�í 
vyplachujte okamžit� vodou. 
P�i zpracování formou 
nást�iku nevdechujte 
aerosol. Nevylévejte do 
kanalizace.                                  
 
 
 

Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
jen beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky 
neuvedené pod �íslem 08 
01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�išt�né obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02).  
 
Kód výrobku barvy a laky: 
M-DF02 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Disperze akrylátové 
prysky�ice, oxid titani�itý, 
k�emi�itany, voda, aditiva, 
konzerva�ní a filmotvorné 
prost�edky. 
 

Zpracování 
 
Postup nanášení nát�ru: 
Základní pop�ípad� 
pomocný nát�r: 
Barva Caparol-SeidenLatex, 
�ed�ná maximáln� 10 % 
vody. 
Finální nát�r: 
Barva Caparol-SeidenLatex, 
�ed�ná maximáln� 5 % 
vody. 
 
Postup nanášení: 
Použijte št�tec, vále�ek, 
nebo p�ístroje airless. 
Nanášení p�ístrojem 
airless: 
úhel nást�iku: 50° 
tryska:0,021 - 0,026 palce  
tlak nást�iku: 150 - 180 bar 
Pracovní nástroje o�ist�te 
po použití vodou. 
 
 



Spot�eba:  
Cca 140 ml/m2 na jeden 
pracovní postup na hladkém 
podkladu. Na drsných 
plochách se spot�eba 
p�íslušn� zvýší. P�esnou 
spot�ebu stanovte 
zkušebním nát�rem. 
Nejnižší hranice teploty 
pro zpracování:    
+ 5°C pro okolní vzduch a 
podklad 
 
Doba vysychání: 
Barva bude na povrchu 
vyschlá a schopná p�etírání 
za 4 - 6 hodin p�i 20 °C a 
relativní vlhkosti vzduchu 65 
%. Vyschlá a schopná 
zát�že bude p�ibližn� cca za 
3 dny.  
Za nižší teploty a vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba 
vysychání prodlužuje. 
 
Pozor: 
Aby se zabránilo zna�ení 
jednotlivých tah�, natírejte 
celou plochu najednou, 
dokud je barva mokrá. 
P�i aplikaci p�ípravku 
Caparol-Tiefgrund TB se 
m�že vyskytnout typický 
zápach po rozpoušt�dlech. 
Proto zajist�te dostate�né 
v�trání. V místnostech pro 
citlivé osoby nepoužívejte 
penetra�ní prost�edky na 
rozpoušt�dlové bázi.  
 
 
Vhodné podklady a jejich 
úprava: 
Podklady musí být 
zbavené ne�istot i 
odpuzujících �ástic a 
suché. 
Dodržujte p�edpisy VOB, 
�ást C, normu DIN 18 363, 
odst. 3. 
 
Omítky vápenocementové 
a cementové: 
Pevné, normáln� nasákavé 
omítky natírejte bez 
p�edchozího ošet�ení. 
Na hrubé porézní, nasákavé 
omítky, uvol�ující písek, 
použijte základní nát�r 
p�ípravkem Caparol Acryl-

Hydrosol, pop�ípad� 
Caparol penetrace pod 
disperzní barvy. 
 
Sádrové omítky: 
Základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund. Sádrové 
omítky se slinutou vrstvou 
obruste, o�ist�te od prachu 
a prove�te základní nát�r 
p�ípravkem Caparol-
Tiefgrund TB. 
 
Sádrové desky: 
Na nasákavé desky naneste 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol Acryl-Hydrosol 
nebo Caparol-Tiefgrund TB. 
Na siln� zhutn�né, hladké 
desky použijte základní 
nát�r na zlepšení p�ilnavosti 
p�ípravkem Caparol-
Haftgrund. 
 
Sádrokartonové desky: 
Výstupky na povrchu tmelu 
obruste. M�kká a zbroušená 
místa na sádrovém tmelu 
zpevn�te p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB. 
Opat�ete základním nát�rem 
p�ípravkem Caparol-
Haftgrund nebo p�ípravkem 
Caparol penetrace pod 
disperzní barvy. U desek, 
které obsahují 
vodorozpustné látky s 
nebezpe�ím zabarvení, 
prove�te základní nát�r 
p�ípravkem Caparol-
AquaSperrgrund. Dodržujte 
informa�ní list BFS �. 12, 
�ást 2. 
 
Beton: 
Odstra�te p�ípadné zbytky 
odpuzujících látek a látky, 
uvol�ující prach a písek. 
 
Pórobeton: 
Základní nát�r p�ípravkem 
Capaplex, z�ed�ným v 
pom�ru 1 : 3. 
 
Zdivo z vápenopískových 
cihel a pohledové cihelné 
zdivo : 
Natírejte bez p�edchozích 
úprav. 
  

 
 
Nosné nát�ry: 
Matné slab� nasákavé 
nát�ry natírejte p�ímo.  
Lesklé povrchy a nát�ry 
lakem zdrsn�te. Použijte 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund.   
 
Nenosné nát�ry: 
Nenosné nát�ry lakem, 
disperzními barvami a vrstvy 
omítek na disperzní bázi 
odstra�te.  
Na slab� nasákavé hladké 
plochy prove�te základní 
nát�r p�ípravkem Caparol-
Haftgrund.  
Na hrubé porézní nasákavé 
plochy, uvol�ující písek, 
naneste základní nát�r 
p�ípravkem Caparol Acryl-
Hydrosol, pop�ípad� 
Caparol penetrace pod 
disperzní barvy. 
Nenosné nát�ry minerálními 
barvami mechanicky 
odstra�te a plochy zbavte 
prachu. Opat�ete základním 
nát�rem p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.  
 
Nát�ry klihovými barvami: 
D�kladn� odstra�te a 
omyjte. Použijte základní 
nát�r p�ípravkem Caparol-
Tiefgrund TB.  
 
Nenat�ené hrubé vláknité 
tapety, papírové tapety s 
reliéfem nebo lisovaným 
vzorem: 
Natírejte bez p�edchozího 
ošet�ení. 
 
Nedržící tapety: 
Odstra�te beze zbytku. 
Lepidlo a zbytky makulatury 
omyjte. Opat�ete základním 
nát�rem p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.   
 
Plochy napadené plísní: 
Napadení plísn�mi nebo 
houbami odstra�te 
mechanicky za mokra 
(okartá�ováním, set�ením 
nebo oškrábáním). Plochy 
napus�te p�ípravkem 



Capatox a nechte 
dostate�n� vyschnout. 
Prove�te základní nát�r 
podle druhu a povahy 
podkladu.  
Na siln� napadených 
plochách prove�te finální 
nát�r p�ípravkem Indeko-W, 
Malerit-W nebo Fungitex-W.  
 
Plochy se skvrnami od 
nikotinu, vody, sazí a 
tuku: 
Zne�išt�ní od nikotinu a sazí 
nebo mastné skvrny omyjte 
vodou s p�ídavkem �isticího 
prost�edku pro domácnost, 
rozpoušt�jícího tuky, a 
nechte dostate�n� 
vyschnout.  
Zaschlé skvrny od vody 
vy�ist�te kartá�em za 
sucha. Opat�ete izola�ním 
základním nát�rem 
p�ípravkem Caparol-Aqua 
Sperrgrund.  

Na siln� zne�ist�né plochy 
prove�te finální nát�r 
p�ípravkem Caparol 
IsoDeck.  
 
D�evo a d�ev�né 
materiály: 
Nat�ete ekologickými laky 
Capacryl nebo barvami 
Capadur Color, �editelnými 
vodou. 
 
Malá defektní místa: 
Po p�edchozí p�íslušné 
úprav� opravte tmelem 
Caparol-Akkord podle 
p�edpisu na zpracování, 
p�ípadn� prove�te 
dodate�n� základní nát�r. 

 

Instrukce 
 
Technické poradenství: 

V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 
se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
natírání t�chto podklad�. 
Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou 
uvedeny v této technické 
informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi 
nebo s našimi pracovníky 
služeb zákazník�m. Jsme 
ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k 
daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: �íjen 2008  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude 
zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou 
vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou 
svou platnost. 


