
 
 
Technická informace       
 

Capatect-Rollkleber 615  
(lepidlo na nanášení vále�kem) 
 
Pružné disperzní lepidlo s obsahem plniva 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el a rozsah použití 
Speciální lepidlo na celoplošné 
lepení fasádních tepeln� 
izola�ních desek Capatect-PS 
(polystyrénových) pro 
kombinovaný tepeln� izola�ní 
systém Capatect. Použití 
speciáln� k lepení na 
d�evot�ískové desky a jiné 
nosné a rovné, slab� nasákavé 
podklady.  
 
Vlastnosti 
- chování p�i požáru: „obtížn� 

ho�lavé“ 
- trvale vysoká adhezní síla 

v��i d�evu, d�evním 
materiál�m, polystyrénové 
tvrzené p�n� i minerálním 
podklad�m 

-  propustné pro vodní páry 
-  hotové k p�ímému 

zpracování 
-  jemné, snadno roztíratelné 
-  lze zpracovávat po dlouhou 

dobu  
-  velmi dobrá pružnost 
 
Technická data 
-  faktor difuzního odporu 

vodních par: µ < 150 
-  p�ilnavost v tahu na 

d�evot�ískové desce V 100: 
> 0,77 N/mm2  

-  p�ilnavost v tahu na desce z 
tvrzené polystyrénové p�ny: 
> 0,1 N/mm2  

-  hustota: cca 1,6 kg/dm3  
 
Spot�eba 
Podle zp�sobu nanášení (v 

závislosti na tlouš�ce 
nanášené vrstvy a na 
rovnosti podkladu): 

nanášení vále�kem:  
  cca 2,0 
kg/m2  

nanášení ozubeným 
hladítkem:  cca 2,5 
kg/m2  

 
Barevný odstín  
sv�tle béžový 
 
Konzistence  
pastovitá 
 
Balení / velikost nádob 
-  kbelík 25 kg 
 
Skladování 
V chladném, ale 
nemrazivém prost�edí. 
 
 

Zpracování 
Úprava podkladu 
Podklad musí být rovný, 
�istý, suchý, pevný, nosný, 
zbavený odpuzujících látek 
a mírn� nasákavý.  
 
P�íprava materiálu 
Lepidlo Capatect-Rollkleber 
615 je namícháno bez 
dalších p�ísad k p�ímému 
zpracování nanášením 
ozubeným hladítkem. Musí 
se jen krátce promíchat 
míchadlem s pomalým 
chodem. Je-li t�eba, 
konzistence se upraví 
malým množstvím vody. 
 
P�i nanášení vále�kem z 
berán�í k�že je nutno 
lepidlo podle pot�eby upravit 
do správné konzistence 
malým p�ídavkem vody 
(max. 2 %). 

 
Lepení izola�ních desek 
Lepidlo Capatect-Rollkleber 
615 se zpravidla nanáší na 
podklad. 
 
Nanášení ozubeným 
hladítkem: 
P�i nanášení ozubeným 
hladítkem se lepidlo nejprve 
rovnom�rn� nanese a poté se 
uhladí ozubeným hladítkem se 
zuby 6 x 4 mm. Tento zp�sob 
nanášení se používá optimáln� 
na vertikálních plochách. 
 
Nanášení vále�kem: 
Nanášení lepidla se provádí 
rovnom�rn� vále�kem z 
berán�í k�že tak, aby se 
dosáhlo dostate�ného pokrytí 
podkladu. Tato metoda lepení 
se používá p�ednostn� na 
ležatých plochách st�nových 
prvk� (nap�. nanášení ve 
výrob� na hotové 
prefabrikované stavební prvky). 
 
U obou zp�sob� je t�eba vždy 
nanést lepidlo jen na takovou 
plochu, kterou lze 
bezprost�edn� pokrýt 
izola�ními deskami. Doba 
zpracování lepidla �iní p�i 20°C 
cca 15 minut. Za vyšší 
nasákavosti podkladu, zvýšené 
teploty, v�tšího proud�ní 
vzduchu a slune�ního zá�ení 
lepidlo vysychá relativn� 
rychle. Proto se mohou 
vyskytnout problémy s 
p�ilnavostí. 
 
Nanášení lepidla lze provád�t 
rovn�ž ob�ma zp�soby 
celoplošn� p�ímo na zadní 
stranu izola�ních desek. 
 



Izola�ní desky se p�itla�í mírn� 
posuvným pohybem pevn� k 
podkladu tak, aby došlo k 
�ádnému p�ilepení. Lepidlo, 
které p�itom bude po stranách 
vytékat, se odstraní st�rkou. U 
první �ady izola�ních desek v 
soklové lišt� je t�eba dát pozor 
na to, aby desky pevn� 
doléhaly k p�ední hran� lišty. 
Lišta nesmí v žádném p�ípad� 
vy�nívat v d�sledku p�íliš 
malého množství naneseného 
lepidla.  
 
Lepení izola�ních desek je 
nutno provád�t vždy ve vazb�. 
 
Teplota p�i zpracování 
B�hem zpracování a ve fázi 
vysychání nesmí teplota okolí a 
podkladu poklesnout pod +5°C. 
 
Neprovád�jte lepení na 
plochách, zah�átých slune�ním 
zá�ením, za dešt�, za vysoké 

vlhkosti vzduchu nebo za 
silného v�tru. 
 
Vysychání / doba 
vysychání 
P�i +20°C a 65 % relativní 
vlhkosti vzduchu podle 
nanesené tlouš�ky vrstvy 
cca 24 hodin. Za nižší 
teploty a vyšší vlhkosti 
vzduchu se tato doba 
prodlužuje 
 
�ist�ní p�ístroj� a ná�adí 
Okamžit� po použití vodou. 
 
 

Instrukce: 
Na ochranu proti p�sobení 
dešt� b�hem fáze vysychání 
zakryjte lešení p�ípadn� 
plachtami. 
 
Likvidace 

Do recyklace odevzdávejte jen 
beze zbytku vyprázdn�né 
nádoby. Tekuté zbytky 
materiálu: Jiná odpadní lepidla 
a t�snicí materiály neuvedené 
pod �íslem 08 04 09 (kód 08 04 
10). 
 
Bezpe�nostní instrukce a 
pokyny 
Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
P�i zasažení o�í okamžit� 
d�kladn� vypláchn�te vodou a 
vyhledejte léka�skou pomoc. 
Nevylévejte do kanalizace. 
Kód Gis D1. 
 
 
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� technických poznatk� a našich 
zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel 
nebude 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. 


