
Technická informace                                   
 
 

Meldorfer lepicí tmel 
lepicí tmel na obkladové pásky Meldorfer 
 
 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použití, rozsah 
využití 
Hotový tmel k p�ímému 
zpracování na lepení 
obkladových pásk� 
Meldorfer i na spárování. 
Použití: 
-  na kombinovaný tepeln� 

izola�ní systém Capatect  
-  na dekorativní obklady 

vnit�ních i vn�jších st�n 
 
Vlastnosti 
-  chování p�i požáru 

„obtížn� zápalný“ 
- vysoká po�áte�ní 

p�ilnavost 
- k p�ímému zpracování 
-  vysoce difuzní pro vodní 

páry 
- pigmentovaný 
-  odolný proti 

pov�trnostním vliv�m a 
vodoodpudivý podle 
normy DIN 18 550 

- elegantní a snadné 
zpracování 

- extrémn� nízké pnutí, 
velmi dobré chování p�i 
deformaci 

-  bez obsahu cementu, 
pojivo na bázi syntetické 
prysky�ice 

-  kombinace minerálních 
plniv 

 
Technická data 
-  koeficient nasákavosti: w 

< 0,12 kg/(m2.h0,5) podle 
normy DIN 52 617 

 
Konzistence 
pastovitá 
 
Barevný odstín 
-  cementová šedá 
-  písková bílá 

-  zvláštní barevné odstíny 
na požádání 

 
Spot�eba 
2,5 - 3,0 kg/m2  
P�esnou spot�ebu v 
závislosti na daném objektu 
je t�eba stanovit na zkušební 
ploše. 
 
Balení / velikost nádob 
kbelík o obsahu 25 kg 
 
Skladování 
V chladném, ale 
nemrazivém prost�edí.  
 
 

Zpracování 
Vhodné podklady 
Armovací vrstvy z t�chto 
tmel�: 
-  tmel Capatect ZF  690 
-  tmel Capatect 190 
-  tmel Capatect 186 
 
a podklady z t�chto 
materiál�: 
-  omítky 

vápenocementové a 
cementové 

-  beton 
-  nosné staré minerální 

omítky a nát�ry 
-  sádrokartonové desky 

nebo sádrové omítky ve 
vnit�ních prostorech  

 
Úprava podkladu 
Podklad musí být rovný, 
�istý, suchý, pevný, nosný a 
zbavený odpuzujících látek. 
Nové jádrové omítky nechte 
minimáln� 2 - 4 týdny 
vytvrdnout. 
P�i použití v rámci 
kombinovaného tepeln� 
izola�ního systému 

Capatect musí být armovací 
vrstva zatvrdlá a suchá. 
 
Pomocný nát�r 
Na cementových 
podkladech (i na 
minerálních armovacích 
hmotách) je nutno provést 
základní nát�r p�ípravkem 
Capatect Penetrace pod 
omítky, aby se co nejvíce 
vylou�ilo vykvétání solí. 
 
Obkládání  
Vizte informaci o výrobcích 
Meldorfer. 
 
Teplota p�i zpracování  
B�hem zpracování a ve fázi 
vysychání nesmí teplota 
okolního vzduchu a 
podkladu poklesnout pod 
+5°C. Nezpracovávejte za 
p�ímého slune�ního zá�ení, 
za silného v�tru, mlhy nebo 
za vysoké vlhkosti vzduchu. 
 
Doba vysychání:  
P�i +20°C a 65 % relativní 
vlhkosti vzduchu bude lepicí 
malta vyschlá na povrchu za 
24 hodin. Za 2 - 3 dny bude 
proschlá. Za nižší teploty a 
za vyšší vlhkosti vzduchu se 
tato doba prodlužuje. 
 
�ist�ní ná�adí:  
Okamžit� po použití vodou. 
 
 
Upozorn�ní 
Na ochranu proti p�sobení 
dešt� b�hem fáze vysychání 
p�ípadn� zakryjte lešení 
plachtami.  
 
Vlivem použití p�írodních 
p�ísad m�že docházet k 
nepatrným rozdíl�m 
barevného odstínu. Proto 



dejte pozor na stejná 
výrobní �ísla nebo p�edem 
smíchejte pot�ebné 
množství materiálu. 
 
 

Instrukce 
Bezpe�nostní instrukce a 
doporu�ení 
Usklad�ujte mimo dosah 
d�tí. V p�ípad� zasažení o�í 
okamžit� vyplachujte vodou. 
Výrobek nenechte 
proniknout do kanalizace, 
vody nebo do zeminy. 
Kód Gis D1 
 
Bezpe�nostní údaje / 
ozna�ení nebezpe�ných 

látek, transportní 
ozna�ení: 
vizte bezpe�nostní list 
 
Likvidace 
Na recyklaci odevzdávejte 
jen beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Tekuté zbytky materiálu se 
mohou likvidovat jako 
odpady vodorozpustných 
lepidel, zaschlé zbytky 
materiálu jako vytvrzená 
lepidla nebo jako domovní 
odpad. EAK (evropský 
katalog odpad�) 08 04 10. 
 
Technické poradenství: 
V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 

se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
natírání t�chto podklad�. 
Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou 
uvedeny v této technické 
informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi 
nebo s našimi pracovníky 
služeb zákazník�m. Jsme 
ochotni Vám kdykoli 
poskytnout 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: listopad 2005  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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. 


