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Technická informácia 
 

Capaver FantasticFleece 
 

 
Jemne vzorovaná sklotextilná tapeta pre farebné lazúrovacie a efektívne nátery 
 

Popis výrobku 

 

Oblasť použitia FantasticFleece ponúka výber od veľmi jemných štruktúr až po štruktúry s kremenným 
pieskom, minerálne, prípadne svetlo vzorované tapety k vytváraniu vysoko kvalitných 
lazúrovacích alebo efektných náterov. 
FantasticFleece sa skladá zo sklenej tkaniny so zložkou mäkkou na dotyk. Vďaka tomu je 
na minimum obmedzený  pocit svrbenia pri spracovaní. Použité sklené vlákna majú 
priemer väčší ako 5 µm, a neprenikajú teda do pľúc. 
 
Zvláštnosť: 
Špeciálne impregnovaná zadná strana a jemne natretá predná strana umožňuje 
dosiahnúť pri nátere tónovanou lazúrou rafinovanú, jemnú hru odtieňov, ktorú je 
v bežných prípadoch možno docieliť iba viacvrstvovou technikou. Vďaka štruktúre 
z kremenného piesku pri vzoroch Tira a Lino možno dosiahnúť hry svetla a tieňa, matu a 
lesku. 
 

Vlastnosti Rafinované, viacfarebné optické hry možno dosiahnúť jedným tónovaným náterom 
lazúrou. 
Rozmerovo stabilné, nebobtná, odoláva hnilobe. 
Prekrýva drobné trhliny v podklade. 
Podľa použitého náteru trieda oteru 1 alebo 2 podľa STN EN 13 300 
 

Materiálová báza Sklotextilná tapeta v rôznych jemne natretých vzoroch. 

Balenie Rolka 25 a 13 bm, šírka 1 m. 

Vyrábané typy Vzory s hladkým povrchom (cca 185 g/m2) 
Antimo 
Aronka 
Belura 
Legano 
Legra (naviazanie vzoru po 16 cm) 
Lukida 
Miko 
Sario 
Tisano 
Xora (naviazanie vzoru po 21,5 cm) 
 
Vzory zo štruktúrou z kremenného piesku: 
Lino (cca 225 g/m2) 
Tira (cca 390 g/m2. Naviazanie vzoru po 21,5 cm) 

Skladovanie Skladujte v suchu. 

Spracovanie 
 

Vhodné podklady Všetky bežné, čisté, suché a pevné povrchy stien v interiéry. 

Príprava podkladu FantasticFleece vyžaduje rovný a hladký podklad bez kontrastov. Pre omietky i pre suché 
stavby je vyžadovaný stupeň kvality povrchu Q4. Pred lepením FantasticFleece je 
potrebný základný náter Caparol Haftgrund. 
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Dodržujte pokyny k penetračným a základným prostriedkom Caparol. Príprava podkladu 
je závislá od druhu podkladu a jeho vlastností. 
 

Nanášenie materiálu Prirezávanie pruhov: 
Pri prirezávaní pruhov je treba dbať na bezpečnosť, pracovať bezchybne a pozorne, 
reklamácia po nalepení viac ako 10 pruhov nemôže býť uznaná. Ďalej je potrebné dbať 
na to, aby na súvislé plochy boli zapracované iba materiály rovnakej výrobnej šarže. 
 
Lepenie: 
Lepidlo Capacoll-GK naneste neriedené v rovnomernej vrstve valčekom so stredným 
vlasom. Pásy FantasticFleece priložte zvisle a tesne k sebe na vrstvu lepidla a pritlačte 
gumovým valčekom tak, aby pod tapetou nezostali bubliny. K pritlačeniu nepoužívajte 
špachtľu. 
 
FantasticFleece nesmie prechádzať cez kúty, ale je potrebné v kúte tapetu starostlivo 
podľa pravítka zarezať. 
 
Vonkajšie rohy musia byť rovné a zvislé. Aby sa dosiahlo presné napojenie pásov, musí 
sa FantasticFleece prehnúť aspoň 10 cm za roh. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď je 
roh chránený plastovým rohovým profilom. Profil se nalepí lepidlom, ktoré umožní 
prípadnú korekciu. Prípadné nerovnosti sa zarovnajú tmelom na disperznej báze, tmel na 
báze sádry nie je vhodný. Doporučujeme použiť tmel Caparol Akkord. Profil aj tmelené 
miesto natrite základným náterom Caparol Haftgrund. 
 
Dôležité doporučenie: 
Prípadné prebytky lepidla, ktoré vystúpia zo špár medzi pásy, je potrebné bez zvyškov 
odstrániť mokrou špongiou. Pri vzoroch Legra, Xora a Tira dbajte na správne naviazanie 
vzorov jednotlivých pásov. Na súvislej ploche spracovávajte iba materiály rovnakej 
výrobnej šarže. 
 

Skladba náteru Záverečný náter lazúrou (Deco Lazur lesklá alebo matná): 
Lazúry zvýrazňujú kresbu vzoru tapiet FantasticFleece. Krycie nátery vzor zakrývajú. Po 
nalepení a plnom preschnutí tapiet nasleduje spravidla jeden náter tónovanou lazúrou, 
vhodné sú lazúry Deco Lazur matná alebo lesklá. Natierajte štetcom. 
 
K zlepšeniu vzhľadu a dosiahnutiu metalického efektu je možné s Deco Lazur lesklá 
pridaním 1 až 5% perleťového pigmentu Perlatec. Použitie pigmentu Perlatec v lazúre 
Deco Lazur matná nie je vhodné, pretože v matnej lazúre je perleťový efekt potlačený. 
 
Tipy pre spracovanie: 
 
K dosiahnutiu lepšej konzistencie pre spracovanie a predĺženie doby spracovateľnosti sa 
Deco Lazur matná alebo lesklá riedi až 15% čistej vody. 
 
Aby bol dosiahnutý výraznejší lesk, je možné naniesť ešte jednu vrstvu netónovanej 
Deco Lazur lesklá s možným prídavkom perleťového pigmentu. Zvýši sa tým i odolnosť 
povrchu pri čistení. 
 
Aby sa zabránilo viditeľným spojom v miestach napojenia, mala by sa celá plocha zľahka 
uhladiť mäkkým štetcom ešte v dobe, kým lazúra začne zaschýnať. Tým sa odstráni 
prebytočný materiál a zvýší sa kontrast. 
 
Na väčších plochách je potrebné nasadiť dostatočný počet pracovníkov. 
 
Vplyvom transparentného charakteru lazúr a vzorom tapety s rôznou nasiakavosťou 
podkladu bude oproti vzorkovníku ovplyvnený výsledný farebný dojem. Z tohoto dôvodu 
doporučujeme vždy vytvorit vzorovú plochu, kde je možné overiť aj spotreby materiálov. 
 
 
Záverečný náter Metallocryl Interior (iba pri vzoroch s kremenným pieskom Lino a Tira) 
Po nalepení a plnom preschnutí tapiet následuje spravidla jeden celoplošný náter 
Metallocryl Interior. Nanášajte valčekom v jednej sýtej a rovnomernej vrstve. 
 



 - 3 - 

Tipy pre spracovanie: 
 
Spoje medzi jednotlivými pruhmi prekryte vždy v jednom pracovnom kroku, nikdy 
nenapájajte jednotlivé ťahy  do zaschnutého materiálu. 
Pre nanášanie sa nejlepšie hodia valčeky so strednou dľžkou vlasu – napríklad Rotanyl 
11 od firmy Rotaplast. 
 
Aby se zabránilo viditeľným spojom v miestach napojenia, mala by sa celá plocha zľahka 
uhladiť mäkkým štetcom v smere štruktúry kremenného piesku ešte v dobe, kým náter 
začne zaschýnať. Tým sa odstráni prebytočný materiál a zvýší sa  kontrast. 
 
Na väčších plochách je potrebné nasadiť dostatočný počet pracovníkov. 
 
Tak ako pri všetkých metalických náteroch nanášaných valčekom, môžu byť aj v prípade 
náteru Metallocryl Interior ľahko viditeľné jednotlivé ťahy valčeka. 
 

Spotreba Spotreba Capacoll GK:  
cca 250 g/m

2
 

 
Spotreba Deco Lazur lesklá alebo matná: 
Na hladkom podklade cca 120 – 150 ml/ m

2
 

Na podklade s kremenným pieskom cca 150 – 200 ml/ m
2
 

 

Podmienky pri spracovní Teplota vzduchu, materiálu aj podkladu aspoň 5 
o
C 

 

Doba schnutia Pri 20 
o
C a 65% vlhkosti vzduchu je povrch zaschnutý po cca 2 – 4 hodinách. Nižšia 

teplota a vyššia vlhkosť vzduchu schnutie predlžuje. 
 

Doporučenie Pri spracovaní sa riaďte inštrukciami k jednotlivým výrobkom uvedenými na etiketách 
alebo v technických listoch. 
 

Inštrukcie 

 

Likvidácia FantasticFleece likvidujte ako bežný stavebný alebo domový odpad. 
 

Technické poradenstvo  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch ktoré se vyskytujú v 
praxi a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude potrebá konzultácia s 
nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní pojednávať Vám 
kedykoľvek poskytnúť detailne rady k daným objektom. 
 

Servisné stredisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
Technická informácia  - vydanie: november 2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom 
na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený 
svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k 
plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 
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