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Technická informace 
 

Capatect 114 
Lepicí a t ěsnicí tmel 
 
Dvousložkový lepicí tmel a t ěsnicí hmota bez obsahu rozpoušt ědel. 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Bitumenové lepidlo k lepení izolačních desek v oblasti soklu a perimetru na bitumenové 

izolace i další nosné podklady. Vhodné také jako vertikální izolace stavebních dílců proti 
vzlínající vlhkosti. 
 

Vlastnosti - bez obsahu rozpouštědel 
- variabilní zpracování 
- vysoká počáteční přídržnost 
- i po vyzrání pružný 
- vysoká odolnost vodě 
- bez obsahu azbestu 
- stálá konzistence vhodná k tmelení 
- odolný stárnutí a hnilobě 
- přenáší trhliny podkladu > 2mm (E dle DIN 28052-6) 
- neškodí zdraví 

 
Technická data - hustota práškové složky 1,5 kg/dm3 

- hustota kapalné složky 1,0 kg/ dm3 
- hustota po smísení 1,1 kg/ dm3 
- zpracovatelnost cca 90 minut (20 oC) 
- konzistence: před smísením práškovitá a kapalná, po smísení pastovitá 
- vodotěsnost W2A 

 
Balení 30 kg kombi balení (22 kg kapalná složka, 8 kg prášková složka) 

 
Odstín Černý 

 
Skladování V chladu, ale ne na mrazu. Chraňte před vlhkostí. 

 

Zpracování  
 
Podmínky použití Předpokladem použití je funkční hydroizolace stavby proti vzlínající i tlakové vodě. 

Případná opatření proti vlhkosti je třeba učinit před započetím montáže tepelně 
izolačního systému. Hydroizolace musí být provedena alespoň 30 cm nad úroveň terénu. 
 

Vhodné podklady Vhodné pro všechny minerální podklady, tedy beton, pórobeton, zdivo, kámen, atd. 
Vhodným podkladem jsou i nosné vápenocementové a cementové omítky, a nosné staré 
nátěry. 
 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, čistý, pevný, nosný a prost uvolňujících se součástí. Může být 
přechodně vlhký, ale nikoli mokrý. 
Nové jádrové omítky je třeba ponechat alespoň 2 – 4 týdny vyzrát. Stávající beton a 
omítky, které byly ve styku se zeminou, staré asfaltové nátěry apod. je třeba odstranit. 
Hluboké trhliny ve zdivu nebo rozpěrky bednění je třeba zatmelit. 
 

Příprava materiálu Práškovou složku přidejte ke složce kapalné, a dobře promíchejte pomaluběžným 
míchadlem tak, až vznikne homogenní hmota bez hrudek. Vzájemný poměr složek je 
přesně vyvážen, nepřidávejte proto žádné další složky. V případě potřeby je možné 
odvážit 2,75 dílu kapalné složky a 1 díl práškové složky. Doba zpracovatelnosti se s vyšší 
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teplotou zkracuje, s nižší prodlužuje. 
 

Nanášení materiálu Nanášení lepidla: 
Potřebné množství lepidla se nanese zednickou lžící na zadní stranu izolačních desek. 
Desky nad úrovní terénu se lepí běžným způsobem na rámeček a body. Pro lepení desek 
pod úrovní terénu se rámeček nepoužije, a na desku se nanese jenom vyšší počet 
jednotlivých bodů (alespoň 6 na jednu desku). Desky se dobře přisadí na stěnu a přitlačí 
tak, aby lepidlo dobře přilnulo a desky byly usazeny v rovině. Přebytek lepidla, který se 
vytlačí po stranách desky je třeba odstranit, aby lepidlo nezůstalo ve spárách mezi 
deskami. Připevnění hmoždinkami je možné ve výši nejméně 20 cm nad úrovní terénu. 
 
Ochranný nát ěr: 
Systémové souvrství tepelně izolačního systému se ukončí cca 15 cm pod úrovní terénu. 
Po jeho vyzrání se část, která bude v kontraktu se zeminou, natře dvěma vrstvami lepidla 
Capatect 114 tak, aby tento pás přesahoval alespoň 5 cm přes spodní hranu 
systémového souvrství na izolant, a alespoň 5 cm nad budoucí zásyp zeminou. 
Přesahující část na horní hraně může potom být opticky kryta dlažbou okapového 
chodníku. 
 

Spotřeba - izolace – základní nátěr: cca 0,2 – 0,3 kg/m2, ředění 1:1 
- izolace proti vzlínající vodě: 4 – 6 kg/ m2 
- lepení izolačních desek: cca 2,5 kg/ m2 

Spotřeba materiálu může kolísat s ohledem na vlastnosti podkladu. Pro ověření skutečné 
spotřeby naneste zkušební plochu. 
 

Podmínky zpracování Během zpracování a vyzrávání nesmí teplota materiálu, podkladu a okolního vzduchu 
klesnout pod 2 oC a stoupnout nad 50 oC. Nepracujte na přímém slunci, na plochách 
prohřátých sluncem nebo naopak promrzlých, nebo za deště. 
 

Doba schnutí Doba schnutí je podle podmínek (teplota, vlhkost vzduchu, síla vrstvy) cca 1 – 3 dny. Při 
nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje. 
 

Čištění nářadí V čerstvém stavu čistěte nářadí vodou. Po zaschnutí materiálu použijte organická 
rozpouštědla. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Tekutá složka není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. 
Prášková složka: 
Obsahuje cement. 
Xi Dráždivý 
Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte 
styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití 
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 
Pouze pro průmyslové použití! 
 

Likvidace K recyklaci předávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle 
místních předpisů. Katalogové číslo odpadu 17 03 02. 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
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e-mail: cbudejovice@caparol.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: duben 2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však 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. 


