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Technická informace 
 

Capatect Haftmörtel grob 
 
Lepicí malta a tmel 
 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Malta Capatect Haftmörtel grob je minerální vápenocementová malta s obohacením 

syntetickou pryskyřicí pro tepelně izolační systémy Capatect. 
  

Vlastnosti -  velmi dobré zpracování 
-  lze zpracovávat manuálně i strojně 
- nehořlavá 
- minerální pojiva 
- obohacení syntetickou pryskyřicí 
-  vysoká propustnost pro vodní páry 
-  odolná proti povětrnostním vlivům, vodoodpudivá 
 

Technická data -    přilnavost >= 0,08 MPa 
-    prodyšnost pro vodní páry µ <= 70 
-    hustota čerstvé malty 1.650 kg/m3  
-    nasákavost < 0,5 kg/m2 

-    Maximální zrnitost: 2 mm 
-    konsistence práškovitá 
 

Materiálová báze Prášková směs z minerálních plniv a pojiv a zušlechťujících přísad. 
 

Balení 25 kg 
 

Odstín Šedý 
 

Skladování V suchu, chránit před vlhkem – jako cement. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Neomítnuté zdivo a zdivo s minerální omítkou. Organické nátěry se musí odstranit. 

Nosné minerální staré nátěry se musí zdrsnit, aby se zlepšila přilnavost. 
 

Příprava podkladu Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic i odpuzujících látek. 
Poškozené a odlupující se minerální nátěry nebo strukturní omítky je nutno dokonale 
odstranit. Místa s uvolněnou omítkou se musí otlouci a vyrovnat vhodnou maltou tak, aby 
plochy na sebe navazovaly. Minerální povrch, uvolňující písek nebo prach, je nutno 
důkladně očistit až k pevným složkám a opatřit základním nátěrem přípravkem Caparol 
Tiefgrund LF. 
 

Příprava materiálu Do kbelíku nalijte cca 6 l vody a za důkladného míchání míchadlem o pomalém chodu 
(max. 400 ot./min.) postupně přidávejte celý obsah pytle malty Capatect Haftmörtel grob. 
Míchejte, dokud  nevznikne homogenní hmota bez hrudek, minimálně však 5 minut. 
Hmotu nechte zrát cca 10 minut a ještě jednou krátce promíchejte. Na rozmíchání lze 
používat i vhodné kontinuální míchačky. 
 

Nanášení materiálu Postup nanášení: 
Všeobecně platí i náš návod na zpracování kombinovaných tepelně izolačních systémů 
Capatect a jejich příslušenství. 
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Lepení fasádních izola čních desek Capatect s podélnými vlákny: 
Maltu Capatect Haftmörtel grob nanášejte na zadní stranu izolačních desek metodou 
rámeček a body (na okraji po obvodu pás o šířce cca 5 cm, uprostřed desky 3 terče o 
velikosti dlaně). Nanášené množství lepidla a výšku pásů je třeba upravit podle tolerancí 
podkladu tak, aby se dosáhlo kontaktní plochy lepidla alespoň 40 %. Nanesenou vrstvou 
lepidla lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až +/- 1 cm. U izolačních desek z minerálních 
vláken je třeba nanést lepicí hmotu tlakem stěrky v tenké vrstvě ještě před nanesením 
takzvanou „bodovou metodou“. 
 
Lepení fasádních izola čních desek Capatect s kolmými vlákny (lamely): 
Lepení izolačních desek Capatect s kolmými vlákny se provádí celoplošně. Lepidlo se 
přitom nanáší ozubeným hladítkem o rozměru zubů 10x10 mm. Nanesená strana izolační 
desky směřuje ke stěně. Vlivem celoplošného nanášení se zvyšuje spotřeba podle 
povahy podkladu. Před samotným nanesením lepidla se vtlačí malé množství lepidla 
hladítkem do povrchu desky. 
 
Izolační desky nalepujte do vazby zdola směrem nahoru těsně přitisknuté k sobě a dobře 
je přitlačte. Na kontaktní plochy spojů desek nenanášejte lepidlo. Dbejte na správné 
uložení desek, aby lícovaly vodorovně i svisle.  
 
Nanášení základní vrstvy: 
Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na 
rohy a otvory ve fasádě se nanáší tmel Capatect Haftmörtel grob nejdříve ve slabé vrstvě 
a hladítkem se vtlačí do podkladu. Před zaschnutím se nanese další vrstva tmelu 
Capatect Haftmörtel grob vždy v šířce pásu tkaniny a v tloušťce 2/3 požadované vrstvy. 
Do armovací vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm a poté 
se znovu překryje tmelem Capatect Haftmörtel grob ještě do mokré vrstvy, takže se 
zajistí celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Jmenovitá tloušťka vrstvy je 5 mm, přičemž 
výztužová tkanina je uložena přibližně v horní třetině vrstvy (dvě třetiny vrstvy jsou pod 
tkaninou, jedna třetina nad tkaninou). 
 
Nanášení na jádrovou omítku: 
Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na 
rohy a otvory ve fasádě se malta Capatect Haftmörtel grob nanáší zhruba v šířce pásu 
tkaniny. Do armovací vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 
cm a poté se znovu překryje vrstvou malty Capatect Haftmörtel grob ještě do mokré 
vrstvy tak, aby se zajistilo celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Celkové tloušťka vrstvy 
armované podkladové omítky činí 3,0 až 5,0 mm, přičemž výztužová tkanina Capatect je 
uložena zhruba uprostřed až v horní třetině vrstvy. 
 

Spotřeba Lepení cca 6 kg/m2  
Základní vrstva o jmenovité tloušťce 5 mm cca 7,5 kg/m2. 
Uvedená množství spotřeby jednotlivých výrobků vycházejí ze zkušeností a nejsou 
závazná. Skutečná spotřeba závisí na mnoha faktorech, přesné hodnoty spotřeby je 
možné stanovit pouze na základě vzorových ploch. 
 

Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého 
slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod 
hranicí rosného bodu není povoleno. 
 

Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu minimáln ě 3 - 5 dnů. Na ochranu proti 
působení deště během fáze vysychání případně zakryjte lešení plachtami. 
 

Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní Obsahuje cement. Dráždivý!  
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upozornění Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte 
velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít. 
Snížený obsah chromanů podle RL 2003/53/EG. Limitní hodnota je zaručena přídavkem 
redukčních prostředků po dobu 6 měsíců od data výroby. 
 
Určeno jen k pr ůmyslovému použití! 
 

Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. 
Zbytky materiálu: Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (kod 16 03 03). 
Vytvrzené zbytky materiálu: Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 (kod 10 13 11). 
Znečištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné (kod 15 01 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: říjen 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. 


