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Technická informace 
 

Capatect Dämmkleber 175 
 
Suchá minerální směs určená pro lepení izolačních desek z polystyrenu (EPS) nebo minerální vaty (MW) v 
tepelně izolačních systémech Capatect Standard. 

 

Popis výrobku 

 

Oblast použití Lepicí malta pro lepení izolačních dlaždic v tepelně izolačních systémech Capatect 
Standard. 
 

Vlastnosti • vhodná pro použití v systémech Capatect Standard A i B 
• šetrná k životnímu prostředí 
• snadná aplikace 
 

Technická data Doba zpracovatelnosti: min. 120 minut 
Doba pro korekce: min. 10 minut 
Přilnavost k betonovému podkladu, nejméně: 
- za sucha 0,5 MPa 
- po 50 zmrazovacích cyklech 0,5 MPa        
Pevnost v tlaku nejméně 5 MPa 
Tepelná vodivost nejméně 0,35 W / (m · K) 
 

Materiálová báze Minerální pojiva, minerální plniva, polymerní aditiva. 
 

Balení Pytle, 25 kg. 
 

Skladování V suché místnosti na paletách. Chraňte před vlhkostí. Chraňte před přímým slunečním 
světlem. 
Doba skladovatelnosti v neporušeném balení je 6 měsíců od data výroby. 
 

Zpracování 

 

Příprava podkladu Při přípravě podkladu je nutné řídit se ustálenými pravidly, předpisy a národními 
normami. Podklad by měl být rovný, odolný, čistý, suchý a nosný. Je třeba odstranit 
veškerá znečištění, látky snižující přídržnost (například odbedňovací oleje, zbytky malty a 
jiných materiálů) a odlupující se vrstvy barvy. Drobnější povrchové nerovnosti je nutno 
vyrovnat maltou Capatect Dämmkleber 175. Povrchy s vysokou nasákavostí a povrchy 
znečištěné prachem je třeba pečlivě očistit a natřít základním nátěrem podle povahy 
podkladu. Hladký podklad zdrsněte a natřete základním nátěrem Capatect Putzgrund 
605. 
 

Příprava materiálu Obsah balení Capatect Dämmkleber 175 (25 kg) opatrně vysypte do nádoby naplněné 
5,0 až 6,0 litry čisté vody pokojové teploty. Směs rozmíchejte pomaluběžným míchadlem, 
aby vznikla homogenní hmota bez hrudek. Směs nechte cca 10 minut odpočinout a 
znovu ji promíchejte. Pokud je nutné upravit hustotu, přidejte do směsi trochu vody. V 
závislosti na povětrnostních podmínkách lze směs používat zhruba 2 hodiny od 
promíchání. Směs, která již začala tuhnout, nesmí být ředěna vodou a opakovaně 
míchána za účelem dalšího použití. 
 

Nanášení materiálu Připravenou směs naneste po obvodu tepelně izolační desky v pruzích o šířce cca 50 
mm. Do středu dlaždice naneste směs ve třech terčích o velikosti dlaně. Směs naneste 
tak, aby kontaktní plocha po usazení desky na podklad lepení tvořila minimálně 40 %. 
Maximální možná vrstva lepicí směsi by po upevnění tepelné izolace neměla přesáhnout 
10 mm. Desky by měly být přilepeny těsně k sobě v jedné rovině tak, aby nevznikly 
žádné spáry. Je nutné zabránit přítomnosti lepidla mezi tepelně izolačními deskami. 
Zbytky směsi je nutné odstranit, než zaschnou. Mechanické upevnění tepelně izolačních 
desek hmoždinkami se provádí po zatuhnutí lepidla po 1 až 3 dnech po nalepení tepelné 
izolace. 
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Izolační lamely z minerálních vláken se lepí celoplošně. Lepicí malta se v tomto případě 
nanáší zubatým hladítkem. 
 

Spotřeba Přibližná spotřeba: 4,0 - 5,0 (kg / m²).  
  
Přesnou spotřebu určete na zkušební ploše. V závislosti na vlastnostech (zejména 
nerovnostech) podkladu se může spotřeba zvyšovat. 
 

Podmínky zpracování Během nanášení a vysychání nesmí být teplota podkladu a okolního vzduchu nižší než + 
5 °C. S přípravkem nepracujte v případě silného větru, deště a na přímém slunečním 
světle. 
 

Doba schnutí Hmoždinky lze montovat až potom, co lepidlo řádně vyschne, tedy za 1-2 dny. Do 3 dnů 
lepidlo vyzraje a je schopné zatížení. 
Capatect Dämmkleber 175 tuhne hydratací a vysycháním, tzn. odpařováním vody. 
Během chladných období a vysoké vlhkosti se tudíž doba zrání úměrně mění. 
 

Čištění nářadí Nářadí ihned po použití omyjte vodou. 
 

Doporučení Je nutné pečlivě zakrýt sousední plochy, obzvláště potom sklo, keramiku, lakované 
povrchy, cihly, neopracovaný kámen, kov, stejně jako natřené či neupravené dřevo. 
Skvrny od lepidla je nutné okamžitě opláchnout vodou. 
 

Instrukce 

 

Bezpečnostní 
upozornění 

   
Nebezpečí 
 
Obsahuje cement.  
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Nevdechujte páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem. Používejte 
pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 

Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné pytle (beze zbytků materiálu). Ztvrdlé zbytky 
materiálu je možné likvidovat jako stavební odpad. 
 

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 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
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