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Technická informace 
 

Capatect lepidlo na profily 
 
 
Pastovité víceú čelové lepidlo na bázi disperze syntetické prysky řice k lepení dekora čních profil ů Capatect 
Deko a fasádních profil ů Capatect. 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Pastovité víceúčelové lepidlo na bázi disperze syntetické pryskyřice. 

Vhodné na lepení dekoračních profilů Capatect Deko a fasádních profilů Capatect (10 % 
příměs cementu). Hodí se rovněž na lepení obkladaček; lze lepit obkladačky i na sebe 
(20 % příměs cementu), dále na lepení izolačních desek na nasákavých dřevěných 
podkladech (bez příměsi cementu). 
 

Vlastnosti Capatect lepidlo na profily je lepidlo s obsahem vláken, odolné vůči alkáliím, elastické a 
po přídavku cementu odolné vůči vodě. Pastovitá konzistence. 
 

Technická data Přilnavost >= 0,08 MPa 
Hustota = 1.600 kg/m3  
 

Materiálová báze Disperze akrylátových pryskyřic 
 

Balení 20 kg 
 

Skladování V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 12 
měsíců. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Minerální a organické podklady, jestliže jsou čisté, suché a nosné. 

 
Příprava materiálu Do lepicí hmoty Capatect lepidlo na profily je možné přidávat podle použití až 20% 

cementu. 
 

Nanášení materiálu Lepení dekora čních profil ů Capatect Deko a fasádních profil ů Capatect: 
Lepicí hmotu Capatect lepidlo na profily smíchejte s 10% cementu tak, aby nevznikly 
hrudky. Nanášení lepidla se provádí celoplošně pomocí ozubeného hladítka. Profily se 
lepí stejným způsobem. Při odměřování délky nanášejte vrstvu lepidla 2 až 3 mm 
 
Lepení obklada ček:  
Lepidlo Capatect lepidlo na profily naneste na podklad a urovnejte je ozubeným 
hladítkem. Ve vlhkých místnostech a při lepení obkladaček na obkladačky přidejte 20% 
cementu. Nenanášejte více lepidla, než kolik se může obložit za 20 minut.  
Doba čekání před vyspárováním: 2 dny 
 
Lepení fasádních izola čních desek EPS-F a korkových desek na organické 
podklady: 
V případě nasákavých organických podkladů (např. dřevěné materiály) nepřidávejte 
cement. 
Capatect lepidlo na profily naneste na podklad a urovnejte je ozubeným hladítkem. 
Nenanášejte více lepidla, než kolik se může obložit izolačními deskami za 20 minut. 
 

Spotřeba Cca 1,5 až 3,5 kg/m2, závisí na podkladu, tvaru zubů hladítka a lepeném materiálu. Údaje 
spotřeby jsou bez záruky. 
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Podmínky zpracování Nezpracovávejte za teploty pod +5°C (teplota okolního vzduchu, materiálu a podklad u). 
 

Doba zpracovatelnosti Lepidlo smíchané s cementem zpracujte v průběhu 4 hodin. 
 

Doba schnutí Při 20 oC a 65% vlhkosti vzduchu cca 24 hodin, podle tloušťky vrstvy. Nižší teplota a 
vyšší vlhkost vzduchu schnutí prodlužuje. 
 

Čištění nářadí Čistění pracovního nářadí a přístrojů se provádí okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto 
nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická 
opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Určeno jen k průmyslovému zpracování! 
 
Třída nebezpe čných látek podle VbF  (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se 
 
ADR/RID:  neuvádí se 
 

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. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
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. 


