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Capatect kreatīvā tehnika 
„Autentico“ 

 
 

 

Betona optika ēku noformējumā ir vienmēr modē. 
Kreatīvā tehnika „Autentico“ ļauj izveidot siltumizolācijas sistēmā virsmu ar betona optiku, kas 
vizuāli tikpat kā neatšķiras no dabīgā betona virsmas. Variējot ar iestrādi un krāsu toņiem, šai 
tehnikai ir ļoti daudzveidīgs, radošs pielietojums. 

 

Materiāls un patēriņš: • Minerālā sistēma Capatect-System PRO ar dubulto armējumu, izmantojot 

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 

• Putzgrund 610 (TI Nr. 659) apm. 250 g/m²/vienā kārtā 

• ArmaReno 700 (TI Nr. 700) ca. 3,0–5,0 kg/m²/vienā kārtā 

• Histolith AntikLasur (TI Nr. 1006), krāsas tonis: Ferro 35 vai Ferro 45 apm. 100–150 ml/m²/vienā kārtā 

• Histolith Silikat-Fixativ (TI Nr. 1007), ja nepieciešams 

• Histolith Volltonfarbe SI (TI Nr. 1045), ja nepieciešams 

Darbarīki: •   Venēcijas ķelle, robotā ķelle 10 x 10 mm 

• Fasādes ķelle / rīvdēlis 

• Strukturēšanas birste, celtniecības vai automašīnu sūklis 

• Lazēšanas birste 

Pamatne: Pamatne jāsagatavo atbilstoši minerālajai sistēmai Capatect-System PRO ar ar dubulto 

armējumu – pēc siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanas uzklāt pirmo armējošo kārtu 3 mm 

kārtas biezumā ar līmjavu Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 un armējošo sietu 

Capatect-Gewebe 650/110. Pēc nožūšanas uzklāt otro armējošo kārtu tāpat kā pirmo - 3 mm 

kārtas biezumā ar Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 un Capatect-Gewebe 650/110. 

Ievērot, ka abās armējošās kārtās siets jāizvieto kārtas augšējā trešdaļā. 

Sistēmas iestrādē jāievēro katra produkta Tehniskā informācija un iestrādes vadlīnijas. 
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Capatect Kreativtechnik 
„Autentico“ 

 
 
 
 

  1. Darba posms:  

Armētajai virsmai pēc nožūšanas uzklāt javu Capatect-ArmaReno 700 un caurvilkt ar 10 x 10 mm roboto 
ķelli. Pēc tam virsmu izlīdzināt ar fasādes ķelli. Pēc vieglas apžūšanas virsmu atkal nedaudz uzraupināt ar 
strukturēšanas birsti un pēc īsa žūšanas laika (apm. 10–15 min.) nogludināt ar Venēcijas ķelli, lai izveidotu 
betona virsmai raksturīgo struktūru ar rukuma iedobēm. Strukturējumu vēlams veidot nevienmērīgu. 
Caurumi un iedobes virsmas klājumā ir vēlami, un tieši tie veido nepieciešamo specifisko virsmas optiku. 

 

  2. Darba posms:  

Kad virsma pilnībā nožuvusi, uzklāt divās kārtās Histolith AntikLasur betona pelēkā tonī. Ieteicamais 

krāsas tonis - Ferro 35 vai Ferro 40. Patiecoties caurumiem un iedobēm virsmas klājumā, veidojas 

izteiksmīgs, trīsdimensionāls izskats. 

 
Betona virsmas dekoratīvai pārklāšanai ar lazūru vēlams sekojošs lazūras maisījums: 

 
1 daļa Histolith AntikLasur + 1 daļa lazējošs maisījums, kas sastāv no 2 daļām Histolith Silikat-Fixativ un 1 
daļas ūdens 

 
Lazūru uzklāt ar ovālu birsti un pēc īsa apžūšanas laika pārrīvēt ar celtniecības vai automašīnu sūkli. Tā 

tiks radīts tumšā un gaišā kontrasts starp iedobēm un kopējo virsmas laukumu. Pēc nožūšanas tāpat 

uzklāt lazūras otro kārtu. 

 

  Norāde  

Atkarībā no blakusesošo virsmu lieluma visa pārklājamās virsmas platība ir jāsadala atsevišķos atbilstoša 

lieluma laukumos. Ja nepieciešams, ArmaReno 700 pirms lazūras uzklāšanas var gruntēt ar maisījumu no 

1 daļas Histolith Silikat-Fixativ un 1 daļas ūdens. Tādējādi tiek panākts ilgāks iestrādes laiks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzu ņemt vērā, ka šajā kreatīvās tehnikas informācijas lapā ir apkopota mūsu uzkrātā pieredze, kas iegūta dekoratīvo tehniku 

izstrādāšanas procesā. Šeit sniegtā informācija neatbrīvo materiāla lietotāju no pienākuma pirms darba sākšanas pārbaudīt un novērtēt 

pamatvirsmu saskaņā ar profesionāliem pamatprincipiem un nepieciešamības gadījumā veikt virsmas sagatavošanas papildus pasākumus. 

Iestrādē jāņem vērā pielietoto produktu aktuālās tehniskās informācijas. Tās atrodamas www.caparol.lv. 

 

Norādītie krāsu toņi uzskatāmi tikai par ieteikumu. Iespējami arī citi varianti atbilstoši klienta individuālajām vēlmēm. Gaišuma pakāpe šai 

tehnikai ir ≥ 30. Attēli, kuros redzamas apstrādātās virsmas, ir sagatavoti ar poligrāfijas palīdzību un var nedaudz atšķirties no oriģinālā 

klājuma izskata dabā. Tāpēc noteikti jāveic paraugklājums objektā, t. sk. arī tāpēc, ka katram amatniekam ir individuāls „rokraksts”. 
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