
Technická informace          
                    

Caparol Extra  
 
-  vnit řní disperzní barva bez obsahu rozpoušt ědel 
-  třída od ěru za mokra 3 podle normy ÖNORM EN 13300  
 

Popis výrobku  
Účel použití: 
Na veškeré běžné plochy 
stěn a stropů ve vnitřních 
místnostech u novostaveb i 
v restaurátorském sektoru.  
 
Vlastnosti:  
- ředitelná vodou, 

ekologická a s 
minimálním zápachem 

-  třída oděru za mokra 3 
podle normy ÖNORM EN 
13300  

-  difuzní, hodnota sd < 0,1 
m 

- vysoká krycí schopnost 
- přilnavá 
 
Pojivová báze:  
disperze syntetické 
pryskyřice 
 
Lesk:  
matný  
Velikost balení:  
25 kg 
 
Barevný odstín:  
bílý jako skladové zboží. 
Tónované zboží na 
objednání. 
 
Skladování: 
V chladném a nemrazivém 
prostředí. Skladovací 
stabilita v originálních 
uzavřených nádobách 12 
měsíců. 

Zpracování  
Nanášení nát ěru:  
Základní nátěr: Barva 
Caparol Extra, ředěná max. 
20 % vody. 
Finální nátěr: Barva Caparol 
Extra, ředěná max. 10 % 
vody.  
 

Postup nanášení:   
Natíráním, válečkem nebo 
stříkáním.  
 
Nanášení p řístrojem 
airless: 
úhel nástřiku:  50° 
tryska:           0,021 palce  
tlak:   150 barů 
 
Minimální teplota p ři 
zpracování:  
(Teplota okolního vzduchu, 
materiálu a podkladu při 
zpracování): 
Nezpracovávejte za teploty 
pod +5°C. 
 
Tónování:   
Ve výrobě, nebo samostatně 
barvami Alpinacolor nebo 
AVA. Při samostatném 
tónování je třeba 
požadované celkové 
množství navzájem 
promíchat tak, aby se 
zabránilo rozdílům 
barevného odstínu.  
 
Ředění:   
čistou vodou (max. 20 %). 
 
Spot řeba:  
Cca 300 g/m2 na základní a 
krycí nátěr na hladkém 
podkladu (směrná hodnota 
bez záruky, přesnou 
spotřebu stanovte na 
zkušební ploše). 
 
Doba vysychání:  
Při +20°C a relativní vlhkosti 
vzduchu 65 % bude barva 
vyschlá na povrchu a 
schopná dalšího nátěru za 4 
- 6 hodin. Při nižších 
teplotách a vyšší vlhkosti 
vzduchu se doba vysychání 
prodlužuje. 
 
Čist ění pracovního ná řadí:  

Okamžitě po použití vodou. 
 
Pozor: Aby bylo možné 
dosáhnout speciálních 
vlastností tohoto výrobku, 
nesmí se míchat s jinými 
výrobky. Aby se zabránilo 
značení jednotlivých tahů, 
zpracovávejte barvou 
najednou, dokud je mokrá.  
 
 
Vhodné podklady 
 
Podklady musí být zbavené 
nečistot i odpuzujících částic 
a suché. 
 
Vápenocementové a 
cementové omítky: 
Pevné normálně nasákavé 
omítky natírejte bez 
předchozího ošetření. 
Na hrubé porézní nasákavé 
omítky, uvolňující písek, 
použijte základní nátěr 
přípravkem Caparol 
Tiefgrund LF, nebo Caparol 
Penetrace pod disperzní 
barvy. 
 
Sádrové omítky: 
Základní nátěr přípravkem 
Caparol Tiefgrund LF,  
Caparol Penetrace pod 
disperzní barvy nebo 
Caparol Haftgrund. Sádrové 
omítky se slinutou vrstvou 
předem obruste a očistěte 
od prachu. 
 
Sádrové desky: 
Na nasákavé desky naneste 
základní nátěr přípravkem 
Caparol Tiefgrund LF , 
Caparol Penetrace pod 
disperzní barvy nebo 
Caparol Haftgrund. 
 
Sádrokartonové desky: 



Výstupky na povrchu tmelu 
obruste. Proveďte základní 
nátěr přípravkem Caparol 
Tiefgrund LF,  Caparol 
Penetrace pod disperzní 
barvy nebo Caparol 
Haftgrund. 
 
Beton:  
Odstraňte případné zbytky 
odpuzujících látek a látky, 
uvolňující prach a písek. 
 
Pórobeton: 
Základní nátěr přípravkem 
Capaplex, zředěným vodou 
v poměru 1 : 3. 
 
Dřevo a d řevěné 
materiály: 
Natřete vodorozpustnými 
ekologickými laky Capacryl 
nebo lazurami Capadur. 
 
Nosné nát ěry: 
Matné slabě nasákavé 
nátěry natírejte přímo.  
Lesklé povrchy a nátěry 
lakem zdrsněte. Použijte 
základní nátěr přípravkem 
Caparol Haftgrund.   
 
Nenosné nát ěry: 
Nenosné nátěry lakem, 
disperzními barvami nebo 
vrstvy omítek na bázi umělé 
pryskyřice a minerální 
nátěry odstraňte.  
 
Nátěry klihovými barvami: 
Důkladně omyjte. Použijte 
základní nátěr přípravkem 
Caparol Haftgrund.  
 
Nenatřené hrubé vláknité 
tapety, papírové tapety s 
reliéfem nebo lisovaným 
vzorem: 

Natírejte bez předchozího 
ošetření. 
 
Nedržící tapety: 
Odstraňte beze zbytku. 
Lepidlo a zbytky makulatury 
omyjte. 
 
Plochy napadené plísní: 
Napadení plísněmi 
odstraňte. Plochy natřete 
přípravkem Capatox, a 
nechte dostatečně 
vyschnout. Po vyschnutí 
natřete barvou Indeko-W 
(zjistěte příčiny napadení 
plísněmi a odstraňte je). 
 
Plochy se skvrnami od 
nikotinu, vody, sazí, oleje 
nebo tuku: 
Opatřete izolujícím 
základním nátěrem 
přípravkem Caparol 
Filtergrund. Na silně 
znečistěných plochách 
proveďte finální nátěr 
přípravkem Caparol 
IsoDeck. 
 
Malá defektní místa: 
Po předchozí příslušné 
úpravě opravte tmelem 
Caparol Akkord podle 
předpisu na zpracování, 
případně proveďte 
dodatečně základní nátěr. 
 

Instrukce:  
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.  

Likvidace 
Spalovny zvláštních odpadů. 
Nelikvidujte s domovním 
odpadem, ale odevzdávejte 
na sběrná místa 
problematických látek. 
Zabraňte proniknutí do 
kanalizace, zeminy nebo do 
vody. 
 
Klíč likvidace odpad ů: 
57303 (podle normy 
ÖNORM S 2100). 
 
EWC: 08 01 03 
 
Třída nebezpe čných látek 
podle VbF  (vyhlášky o 
hořlavých kapalinách): 
neuvádí se 
 
ADR/RID:  neuvádí se 
 
Určeno jen k 
průmyslovému 
zpracování! 
 
 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není možné 
pojednávat o veškerých 
podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických 
postupech natírání těchto 
podkladů. 
V obtížných případech Vám 
naši odborní poradci poskytnou 
detailní rady k daným objektům. 
 
Servisní st ředisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz

 
 
 
 
 
Technická informace -  vydání: zá ří 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této 
technické informace. 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. 


