
Technická informace          
 
 

Capatect 133   
(lepicí malta a tmel) 
 
-  minerální maltová sm�s na lepení a výztužovou vrstvu fasádních izola�ních desek 

z minerálních vláken, obohacená syntetickou prysky�icí 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použití: 
Malta Capatect 133 je minerální 
vápenocementová malta s 
obohacením syntetickou 
prysky�icí pro tepeln� izola�ní 
systémy Capatect MINERA-
Line, a na armování jádrové 
omítky  
 
Vlastnosti: 
-  velmi dobré zpracování 
-  lze zpracovávat manuáln� i 

strojem 
- neho�lavá 
- minerální pojiva 
- obohacení syntetickou 

prysky�icí 
-  vysoká propustnost pro 

vodní páry 
-  odolná proti pov�trnostním 

vliv�m, vodoodpudivá 
 
Technická data: 
-  p�ilnavost v tahu na hladkém 

betonu po bedn�ní: > 100 
KN/m2 

-  p�ilnavost v tahu na 
izola�ním materiálu MW-PT: 
> 12 KN/m2 

 
Spot�eba:  
Lepení a výztužová vrstva: cca 
12 - 14kg/m2  
 
Konzistence: práškovitá 
 
Barevný odstín: šedý 
 
Skladování:  
V suchu, chra�te proti vlhkosti, 
podmínky jako u cementu.  
 
Maximální zrnitost: 1,2 mm 
 

Zpracování: 
Postup nanášení: 
Všeobecn� platí i náš návod 
na zpracování 
kombinovaných tepeln� 
izola�ních systém� Capatect 
a jejich p�íslušenství. 
 
Lepení fasádních 
izola�ních desek Capatect 
s podélnými vlákny: 
Maltu Capatect 133 
nanášejte na zadní stranu 
izola�ních desek metodou 
ráme�ek a body (na okraji 
po obvodu pás o ší�ce cca 5 
cm, uprost�ed desky 3 ter�e 
o velikosti dlan�). Nanášené 
množství lepidla a výšku 
pás� je t�eba upravit podle 
tolerancí podkladu tak, aby 
se dosáhlo kontaktní plochy 
lepidla alespo� 40 %. 
Nanesenou vrstvou lepidla 
lze vyrovnávat nerovnosti 
podkladu až +/- 1 cm. U 
izola�ních desek z 
minerálních vláken a z korku 
je t�eba nanést lepicí hmotu 
tlakem st�rky v tenké vrstv� 
ješt� p�ed nanesením 
takzvanou „bodovou 
metodou“. 
 
Lepení fasádních 
izola�ních desek Capatect 
s kolmými vlákny (lamely): 
Lepení izola�ních desek 
Capatect s kolmými vlákny 
se provádí celoplošn�. 
Lepidlo se p�itom nanáší 
ozubeným hladítkem o 
rozm�ru zub� 10 mm. 
Nanesená strana izola�ní 
desky sm��uje ke st�n�. 
Vlivem celoplošného 
nanášení se zvyšuje 

spot�eba podle povahy 
podkladu. 
Izola�ní desky nalepujte do 
vazby zdola sm�rem nahoru 
t�sn� p�itisknuté k sob� a 
dob�e je p�itla�te. Na kontaktní 
plochy spoj� desek 
nenanášejte lepidlo. Dbejte na 
správné uložení desek, aby 
lícovaly vodorovn� i svisle.  
 
Nanášení vyrovnávací vrstvy: 
Po upevn�ní ochranných lišt na 
okenní ost�ní a na hrany i 
diagonálního armování na rohy 
a otvory ve fasád� se nanáší 
tmel Capatect 133nejd�íve ve 
slabé vrstv� a hladítkem se 
vtla�í do podkladu. P�ed 
zaschnutím se nanese další 
vrstva tmelu Capatect 133 vždy 
v ší�ce pásu tkaniny a 
v tlouš�ce 2/3 požadované 
vrstvy. Do armovací vrstvy se 
zatla�í skelná tkanina Capatect 
s p�esahy minimáln� 10 cm a 
poté se znovu p�ekryje 
nánosem tmelu Capatect 133 
ješt� do mokré vrstvy, takže se 
zajistí celoplošné zakrytí skelné 
tkaniny. 
 
Nanášení na jádrovou 
omítku: 
Po upevn�ní ochranných lišt na 
okenní ost�ní a na hrany i 
diagonálního armování na rohy 
a otvory ve fasád� se malta 
Capatect 133 nanáší zhruba v 
ší�ce pásu tkaniny. Do 
armovací vrstvy se zatla�í 
skelná tkanina Capatect s 
p�esahy minimáln� 10 cm a 
poté se znovu p�ekryje vrstvou 
malty Capatect 133 ješt� do 
mokré vrstvy tak, aby se 
zajistilo celoplošné zakrytí 
skelné tkaniny. Celkové 
tlouš�ka vrstvy armované 



podkladové omítky �iní 3,0 až 
5,0 mm, p�i�emž výztužová 
tkanina Capatect je uložena 
zhruba uprost�ed vrstvy. 
 
Teplota p�i zpracování: 
Nanášení za teploty pod +5°C 
(teplota stavby, materiálu a 
vzduchu) i za prudkého 
slune�ního zá�ení, za dešt� bez 
ochranných opat�ení, za mlhy 
nebo za teploty pod hranicí 
rosného bodu není povoleno.  
 
�ist�ní ná�adí a pracovních 
p�ístroj�: 
Okamžit� po použití vodou. 
 
 
Vhodné podklady: 
 
Neomítnuté zdivo a zdivo s 
minerální omítkou. Organické 
nát�ry se musí odstranit. Nosné 
minerální staré nát�ry se musí 
zdrsnit, aby se zlepšila 
p�ilnavost. 
 
Úprava podkladu: 
Podklad musí být nosný, �istý a 
zbavený uvoln�ných �ástic i 
odpuzujících látek. Poškozené 
a odlupující se minerální nát�ry 
nebo strukturní omítky je nutno 
dokonale odstranit. Místa s 
uvoln�nou omítkou se musí 
otlouci a vyrovnat vhodnou 
maltou tak, aby plochy na sebe 
navazovaly. Minerální povrch, 
uvol�ující písek nebo prach, je 
nutno d�kladn� o�istit až k 
pevným složkám a opat�it 
základním nát�rem p�ípravkem 
Caparol Tiefgrund LF. 
 
Rozd�lání materiálu: 
Do kbelíku nalijte cca 6 l vody a 
za d�kladného míchání 
míchadlem o pomalém chodu 
(max. 400 ot./min.) postupn� 

p�idávejte celý obsah pytle 
malty Capatect 133. 
Míchejte, dokud  nevznikne 
homogenní hmota bez 
hrudek, minimáln� však 5 
minut. Hmotu nechte zrát 
cca 10 minut a ješt� jednou 
krátce promíchejte. Na 
rozmíchání lze používat i 
vhodné kontinuální 
mícha�ky. 
 

Instrukce: 
Obsahuje: vápenný hydrát, 
cement. Dráždivý! 
Dráždí o�i, dýchací orgány a 
k�ži. M�že vyvolat 
senzibilizaci p�i styku s k�ží. 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. Zamezte styku s k�ží a 
o�ima. P�i zasažení o�í 
okamžit� d�kladn� 
vypláchn�te vodou a 
vyhledejte léka�skou pomoc 
Používejte vhodné ochranné 
rukavice. 
 
Obal / velikost balení:  
pytle o obsahu 25 kg 
 
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
pouze beze zbytku 
vyprázdn�né obaly. 
Zbytky materiálu: 
Anorganické odpady 
obsahující nebezpe�né látky 
(kod 16 03 03). 
Vytvrzené zbytky materiálu: 
Odpady z jiných sm�sných 
materiál� na bázi cementu 
neuvedené pod �ísly 
10 13 09 a 10 13 10 (kod 10 
13 11). 
Zne�ištené obaly: Obaly 
obsahující zbytky 
nebezpe�ných látek nebo 

obaly t�mito látkami zne�išt�né 
(kod 15 01 10). 
 
T�ída nebezpe�nosti podle 
VbF (vyhláška o ho�lavých 
kapalinách): neuvádí se 
 
ADR/RID: neuvádí se 
 
Ur�eno jen k pr�myslovému 
použití! 
 
 
 
Zvláštní instrukce: 
 
Doba vysychání: 
P�i +20°C a 65 % relativní 
vlhkosti vzduchu minimáln� 2 - 
3 dny. Na ochranu proti 
p�sobení dešt� b�hem fáze 
vysychání p�ípadn� zakryjte 
lešení plachtami. 
 
Údaje o spot�eb�: 
Uvedená množství spot�eby 
jednotlivých výrobk� vycházejí 
ze zkušeností a nejsou pro nás 
závazná. Skute�ná spot�eba 
závisí na mnoha faktorech, 
p�esné hodnoty spot�eby je 
možné stanovit pouze na 
základ� vzorových ploch. 
 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není možné 
pojednávat o veškerých 
podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických 
postupech povrchových úprav 
t�chto podklad�. 
V obtížných p�ípadech Vám 
poskytnou naši odborní poradci 
detailní rady k daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

 
 
 
 
Technická informace - vydání: �ervenec 2008 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však nebudeme vázáni obsahem naší 
technické informace. Kupující nebo uživatel nebude tedy zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� 
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných 
podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


