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Technická informace

Capatect 615 rollkleber
Pastovité flexibilní lepidlo lepidlo s mnohostranným použitím na bázi organických
pryskyřic

Popis výrobku
Oblast použití Lepidlo připravené k použití na celoplošné lepení fasádních tepelně izolačních desek

Capatect pro tepelně izolační systémy Capatect. Použití speciálně k lepení na
sádrovláknité nebo dřevovláknité desky opatřené základním nátěrem a jiné nosné a
rovné podklady.

Vlastnosti - chování při požáru: „obtížně hořlavé“
- trvale vysoká adhezní síla vůči dřevu, dřevním materiálům, polystyrénové tvrzené

pěně i minerálním podkladům
- propustné pro vodní páry
- připravené k použití
- snadné zpracování
- posílené elastickými vlákny a lehce plněné
- odolné alkáliím

Technická data - hustota: cca 1,6 kg/dm3

- pastovitá konzistence

Materiálová báze Disperze akrylátových pryskyřic

Balení 25 kg

Odstín Světle béžový

Skladování V chladu, ale ne na mrazu.

Zpracování
Vhodné podklady Lepidlo Capatect 615 rollkleber  je především určeno na rovné podklady, jako konstrukční

desky na bázi dřeva nebo sádry. Na desky s hladkým nenasákavým povrchem (např.
OSB desky) doporučujeme použít základní nátěr Capatect penetrace pod omítky nebo
Caparol Filtergrund. Vrstvou lepidla lze vyrovnat nerovnosti max. 2 – 3 mm. Pro podklad
s většími nerovnostmi není toto lepidlo vhodné.

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, nosný, zbavený uvolňujících se součástí a
mírně nasákavý.

Příprava materiálu Lepidlo Capatect 615 rollkleber je namícháno bez dalších přísad k přímému zpracování
nanášením ozubeným hladítkem. Musí se jen krátce promíchat míchadlem s pomalým
chodem. Je-li třeba, konzistence se upraví malým množstvím vody.

Při nanášení válečkem z beránčí kůže je možno lepidlo podle potřeby upravit do správné
konzistence malým přídavkem vody (max. 2 %).

Nanášení materiálu Lepení izolačních desek
Lepidlo Capatect 615 válečkové lepidlo se zpravidla nanáší na podklad.
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Nanášení ozubeným hladítkem:
Při nanášení ozubeným hladítkem se lepidlo nejprve rovnoměrně nanese ozubeným
hladítkem a poté se uhladí.

Nanášení válečkem:
Lepidlo Capatect 615 rollkleber se pro nanášení válečkem může upravit přídavkem max.
2% čisté vody. Nanášení lepidla se provádí rovnoměrně válečkem z beránčí kůže tak,
aby se dosáhlo dostatečného pokrytí podkladu.

U obou způsobů je třeba vždy nanést lepidlo jen na takovou plochu, kterou lze
bezprostředně pokrýt izolačními deskami. Doba zpracování lepidla činí při 20°C cca 15
minut. Za vyšší nasákavosti podkladu, zvýšené teploty, většího proudění vzduchu a
slunečního záření lepidlo vysychá relativně rychle. Proto se mohou vyskytnout problémy
s přilnavostí.

Nanášení lepidla lze provádět rovněž oběma způsoby celoplošně přímo na zadní stranu
izolačních desek.

Izolační desky se přitlačí mírně posuvným pohybem pevně k podkladu tak, aby došlo k
řádnému přilepení. Lepidlo, které přitom bude po stranách vytékat, se odstraní stěrkou. U
první řady izolačních desek v soklové liště je třeba dát pozor na to, aby desky pevně
doléhaly k přední hraně lišty. Lišta nesmí v žádném případě vyčnívat v důsledku příliš
malého množství naneseného lepidla.

Lepení izolačních desek je nutno provádět vždy ve vazbě.

Spotřeba Podle způsobu nanášení (v závislosti na tloušťce nanášené vrstvy a na rovnosti
podkladu) cca 1,5 – 3 kg

Podmínky zpracování Během zpracování a ve fázi vysychání nesmí teplota okolí a podkladu poklesnout pod
+5°C.

Neprovádějte lepení na plochách, zahřátých slunečním zářením, za deště, za vysoké
vlhkosti vzduchu nebo za silného větru. Na ochranu proti působení deště během fáze
vysychání zakryjte lešení případně plachtami.

Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu podle nanesené tloušťky vrstvy cca 24 hodin.
Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje. Doba schnutí je přímo
závislá na nasákavosti podkladu a vlastnostech lepené izolační desky. Vysychání je
v tomto případě čistě fyzikální proces.

Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.

Instrukce
Bezpečnostní
upozornění

Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte běžná
hygienická pravidla při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky
materiálu: Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (kód
08 04 10).

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.
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Servisní středisko tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: květen 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.


