
Capatect Rollkleber 615

Еластично дисперсионно лепило

Техническа карта 615

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Лепило, специално проектирано за свързване на топлоизолационни фасади от екс-
пандирана полистиролна фасада. PS за топлоизолационната система Capatect. 
Специално за дървени дъски и други поддържащи повърхности с носеща способност 
и гладки, абсорбиращи светлина основи.

Характеристики • Дълготрайна, високоякостна адхезия върху дърво, дървесни материали, твърд екс-
пандиран полистирен и минерални субстрати;
• Пропускливи за водни пари
• Готови за нанасяне
• Дълго отворено време за работа
• Много добра гъвкавост

Опаковка 25kg торба

Цвят Бежов

Съхранение На сухи места, предпазен от влага и от директните слънчеви лъчи.

Технически данни • Коефициент на съпротивление на дифузия на парите: μ <150
• Плътност: Приблизително 2 kg / dm3

• Съпротивление на опън / разтягане върху плоскости от експандиран полистирен:> 
0.1 N / mm2

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Основата трябва да бъде гладка, чиста, суха, твърда, носеща, без разделителни и 
ниско абсорбиращи вещества.

Подготовка на материала Capatect-Rollkleber 615 е предназначен за нанасяне с назъбена маламашка, без други
добавки. Трябва да се разбърка с миксер на ниски обороти. Ако се налага консистен-
цията се регулира с вода. При нанасяне с мече от агнешка кожа консистенцията тряб-
ва да се регулира, ако се налага, добавяйки се минимални количества вода (макс.2%).



Техническа карта 615

Разход прибл. 2,0 kg / m2   /нанасяне с мече/
прибл. 1,6 kg / dm3 /назъбена мистрия/
Тези консумации са показателни. Отклоненията, дължащи се на условията на труд или 
спецификата на целите, трябва да бъдат взети предвид.

Нанасяне Нанасяне с назъбена мистрия:
При нанасяне с назъбена мистрия, първо трябва да се нанесе равномерно лепилото, 
след което да се нивелира с назъбена мистрия 6x4 mm.
Този начин на нанасяне се препоръчва за вертикални повърхности.
Нанасяне с мече:
Лепилото се нанася в равномерни количества с мече от агнешка кожа, така че да се  
постигне добро покритниаеосновата. Обикновено този метод на лепене се използва при
хоризонтални стенни повърхности. (като напр. покритие на готови строителни елемен-
ти).
И при двата метода се покрива с лепило повърхност, върху която веднага може да се
положат термоизолационнлиоспкости. Времевият интервал, предвиден за нанасяне на
продукта е около 15 минути при 20°C. При много силна абсорбция, много високи
температури, силен вятър и при преки слънчеви лъчи лепилото изсъхва относително 
бързо. Възможна е появата на проблеми съсцсеплението с основата.

И в двата случая, лепилото може да се нанесе директно върху изолационните плоскости.
Изолационните плоскости се притискат леко към основата, така че да се получи добра
адхезивна връзка. Лепилото, което се стича по страничните стени се отстранява с 
шпакла.
Първиятред изолационни плоскости над лайсната за цокъл трябва да е положен добре
върху предния ръб на лайсната. В никакъв случай лайсната не трябва да се лепи с
прекалено малко лепило. Изолационните плоскости трябва да се лепят като се продъл-
жават връзките

Съвети за безопасност (ва-
лидни при дата на публику-
ване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, изплакнете 
обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията, канализацията или почвата.

Техническа консултация ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894 
E-mail: office.sofia@caparol.bg 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Депониране Само напълно изпразнени опаковки се депонират. Остатъците от флуиден материал 
могат да се изхвърлят като водоотблъскващи лепилни остатъци и материалните оста-
тъци, подсилени като закалено лепило или като домакински отпадък.

        СЪВЕТИ

Техническа информация 615. Издание април 2019г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Условия за обработка По време на нанасяне и съхнене на продукта, температурата на средата и основата не
трябва да надвишава +5°C.
Да не се нанася върху силно загрети от слънцето основи, както и при дъжд, висока влага 
на въздуха или при силен вятър.

При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, времето на съхнене е около 24 часа, в
зависимост от дебелината на положения слой. При по-ниски температури и по-висока
влажност на въздуха времето на съхнене се удължава.


