
Technická informácia          
                    

Caparol Extra  
 
-  vnútorná disperzná farba bez obsahu rozpúš�adiel 
-  trieda oderu za mokra 3 pod�a normy ÖNORM EN 13300  
 

Popis výrobku 
Ú�el použitia: 
Na všetky bežné plochy 
stien a stropov vo 
vnútorných miestnostiach u 
novostavieb i v 
reštaurátorskom sektore.  
 
Vlastnosti: 
- riedite�ná vodou, 

ekologická a s 
minimálnym zápachom 

-  trieda oderu za mokra 3 
pod�a normy ÖNORM 
EN 13300  

-  difúzna, hodnota sd < 0,1 
m 

- vysoká krycia schopnos� 
- pri�navá 
 
Pojivová báza:  
disperzia syntetickej živice 
 
Lesk:  
matný  
Ve�kos� balenia: 
25 kg 
 
Farebný odtie�:  
biely j 
ako skladový tovar. 
Tónovaný tovar na 
objednávku. 
 
Skladovanie: 
V chladnom a nemrazivom 
prostredí. Skladovacia 
stabilita v originálnych 
uzavretých nádobách 12 
mesiacov. 

Spracovanie 
Nanášanie náteru: 
Základný náter: Farba 
Caparol Extra, riedená max. 
20 % vody. 
Finálny náter: Barva Caparol 
Extra, riedená max. 10 % 
vody.  

 
Postup nanášania:   
Natieraním, val�ekom alebo 
striekaním.  
 
Nanášanie prístrojom 
airless: 
uhol nástreku:  50° 
tryska:           0,021 palca  
tlak:   150 barov 
 
Minimálna teplota pri 
spracovaní:  
(Teplota okolitého vzduchu, 
materiálu a podkladu pri 
spracovaní): 
Nespracovávajte pri teplote 
pod +5°C. 
 
Tónovanie:  
Vo výrobe, alebo 
samostatne farbami 
Alpinacolor. Pri 
samostatnom tónovaní je 
potrebné požadované 
celkové množstvo navzájom 
premieša� tak, aby sa 
zabránilo rozdielom 
farebného odtie�a.  
 
Riedenie:  
�istou vodou (max. 20 %). 
 
Spotreba:  
Cca 300 g/m2 na základný a 
krycí náter na hladkom 
podklade (smerná hodnota 
bez záruky, presnú spotrebu 
stanovte na skúšobnej 
ploche). 
 
Doba vysychania:  
Pri +20°C a relatívnej 
vlhkosti vzduchu 65 % bude 
farba vyschnutá na povrchu 
a schopná �a�šieho náteru 
za 4 - 6 hodín. Pri nižších 
teplotách a vyššej vlhkosti 
vzduchu sa doba 
vysychania predlžuje. 
 

�istenie pracovného 
náradia:  
Ihne� po použití vodou. 
 
Pozor: Aby bolo možné 
dosiahnu� špeciálnych 
vlastností tohto výrobku, 
nesmie sa mieša� s inými 
výrobkami. Aby sa zabránilo 
zna�eniu jednotlivých �ahov, 
spracovávajte farbou naraz, 
pokia� je mokrá.  
 
 
Vhodné podklady 
 
Podklady musia by� 
zbavené ne�istôt i 
odpuzujúcich �astíc a 
suché. 
 
Vápenocementové a 
cementové omietky: 
Pevné normálne nasiakavé 
omietky natierajte bez 
predchádzajúceho 
ošetrenia. 
Na hrubé porézne 
nasiakavé omietky, 
uvo��ujúce piesok, použite 
základný náter prípravkom 
Caparol Tiefgrund LF, alebo 
Caparol Penetrace pod 
disperzné farby. 
 
Sádrové omietky: 
Základný náter prípravkom 
Caparol Tiefgrund LF,  
Caparol Penetrace pod 
disperzné farby alebo 
Caparol Haftgrund. Sádrové 
omietky so zliatou vrstvou 
vopred obrúste a o�istite od 
prachu. 
 
Sádrové dosky: 
Na nasiakavé dosky 
naneste základný náter 
prípravkom Caparol 
Tiefgrund LF , Caparol 
Penetrace pod disperzné 



farby alebo Caparol 
Haftgrund. 
 
Sádrokartónové dosky: 
Výstupky na povrchu tmelu 
obrúste. Preve�te základný 
náter prípravkom Caparol 
Tiefgrund LF,  Caparol 
Penetrace pod disperzné 
farby alebo Caparol 
Haftgrund. 
 
Betón: 
Odstrá�te prípadné zvyšky 
odpuzujúcich látok a látky, 
uvo��ujúce prach a piesok. 
 
Pórobetón: 
Základný náter prípravkom 
Capaplex, zriedeným vodou 
v pomere 1 : 3. 
 
Drevo a drevené 
materiály: 
Natrite vodorozpustnými 
ekologickými lakmi Capacryl 
alebo lazúrami Capadur. 
 
Nosné nátery: 
Matné slabo nasiakavé 
nátery natierajte priamo.  
Lesklé povrchy a nátery 
lakom zdrsnite. Použite 
základný náter prípravkom 
Caparol Haftgrund.   
 
Nenosné nátery: 
Nenosné nátery lakom, 
disperznými farbami alebo 
vrstvy omietok na báze 
umelej živice a minerálne 
nátery odstrá�te.  
 
Nátery glejovými farbami: 
Dôkladne umyte. Použite 
základný náter prípravkom 
Caparol Haftgrund.  
 
Nenatreté hrubé vláknité 
tapety, papierové tapety s 

reliéfom alebo lisovaným 
vzorom: 
Natierajte bez 
predchádzajúceho 
ošetrenia. 
 
Nedržiace tapety: 
Odstrá�te bezo zvyšku. 
Lepidlo a zvyšky makulatúry 
umyte. 
 
Plochy napadnuté 
plies�ou: 
Napadnutie plies�ami 
odstrá�te. Plochy natrite 
prípravkom Capatox, a 
nechajte dostato�ne 
vyschnú�. Po vyschnutí 
natrite farbou Indeko-W 
(zistite prí�iny napadnutia 
plies�ami a odstrá�te ich). 
 
Plochy so škvrnami od 
nikotínu, vody, sadzí, oleja 
alebo tuku: 
Opatrite izolujúcim 
základným náterom 
prípravkom Caparol 
Filtergrund. Na silno 
zne�istených plochách 
preve�te finálny náter 
prípravkom Caparol 
IsoDeck. 
 
Malé defektné miesta: 
Po predchádzajúcej 
príslušnej úprave opravte 
tmelom Caparol Akkord 
pod�a predpisu na 
spracovanie, prípadne 
preve�te dodato�ne 
základný náter. 
 

Inštrukcie: 
Tento výrobok nie je 
nebezpe�ný prípravok v 
zmysle zákona o 
chemikáliách a preto 
nepodlieha povinnosti 
ozna�ovania. Napriek tomu 

dodržujte bežné 
bezpe�nostné a hygienické 
opatrenia pri zaobchádzaní 
s chemickými produktami. 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí.  
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�istené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
 
Trieda nebezpe�ných 
látok pod�a VbF (vyhlášky 
o hor�avých kvapalinách): 
neuvádza sa 
 
ADR/RID: neuvádza sa 
 
Ur�ené len na priemyselné 
spracovanie! 
 
 
Technické poradenstvo: 
V tomto tla�ive nie je možné 
pojednáva� o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokia� by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previes� konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedyko�vek 
poskytnú� detailné rady k 
daným objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00420 387 203 402 
      00421 248 206 112 
fax 00421 248 206 113 
e-mail: info@caparol.sk 

 
 
 
Technická informácia  - vydanie: jún 2008  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup�a techniky a našich skúseností. S 
oh�adom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívate� nebude 
zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša� naše materiály na vlastnú zodpovednos�, �i sú 
vhodné k plánovanému ú�elu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tla�ivo svoju 
platnos�. 


