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Technická informace 
 

Capacoll GK 
 
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpoušt ědel na lepení tapet Capaver a Fantastic Fleece 
 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Disperzní lepidlo k přímému použití na lepení skelné tkaniny Capaver a tapet Fantastic 

Fleece na povrch vnitřních stěn. 
 

Vlastnosti -  bez obsahu změkčovadel 
-  s minimálním množstvím emisí a bez obsahu rozpouštědel 
-  ředitelné vodou, ekologické a s minimálním zápachem 
-  difuzní 
-  vysoká počáteční přilnavost 
-  mírně tixotropní, dostatečná schopnost roztírání  
-  dlouhá doba zpracování 
-  optimální sladění s tapetami Capaver a Fantastic Fleece 
-  velmi malá spotřeba 
-  po vyschnutí transparentní, lze tónovat (standardní zboží) 
-  vhodné do vlhkých místností 
-  obtížné zápalné podle normy DIN 4102, B1 ve spojení se skelnou tkaninou Capaver 
-  nehořlavé podle normy DIN 4102, A2 ve spojení se skelnou tkaninou Capaver a 

barvami Caparol 
 

Technická data Hustota: 
cca 1,10 g/cm3 

 
Balení 16 kg 

 
Odstín Transparentní 

 
Skladování V chladném, ale nemrazivém prostředí. Načaté nádoby uchovávejte pevně uzavřené. 

 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Podklad musí být vždy pevný, suchý, čistý, rovný a zbavený odpuzujících částic. 

 
Příprava podkladu Pro přípravu podkladu vizte systémovou příručku základních a penetračních prostředků 

Caparol. 
 

Příprava materiálu Materiál před použitím promíchejte. V případě potřeby řeďte max. 15% čisté vody. 
 

Nanášení materiálu Nanáší se štětcem, válečkem nebo výkonnými přístroji airless. 
 
Nanášení p řístrojem airless: 
úhel nástřiku:  40 - 50° 
tryska:           0,017 - 0,019 palce  
tlak nástřiku:  180 - 200 barů 
 
Při použití standardní nádoby se lepidlo ředí cca 10 - 15 % vody do konzistence na 
stříkání 
 
Před pokládáním obkladu st ěn si bezpodmíne čně pro čtěte technické informace 
jednotlivých složek systému! 
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Lepení: 
Lepidlo Capacoll GK nanášejte sytě a rovnoměrně válečkem z beránčí kůže nebo 
přístrojem airless v šíři 1 - 3 pásů tkaniny, obkladový materiál okamžitě uložte a 
přitiskněte ho tapetovací stěrkou nebo válečkem tak, aby nevznikly bubliny. Na slabě 
nasákavých podkladech, za nízké teploty nebo vysoké vlhkosti vzduchu nechte lepidlo 
před uložením hustě tkané a kašírované skelné tkaniny dostatečně zaschnout. 
Upozorn ění:  Husté skelné tkaniny se mohou pokládat jen pomocí lepidla Capacoll GK, 
které bude naředěno 20 % vody. Lepidlo Capacoll GK přitom řeďte ze standardní 
nádoby, nanášejte je válečkem z beránčí kůže s krátkým vlasem a nechte je dostatečně 
zaschnout. 
 
Pomocný nát ěr:  
Po vyschnutí uložené skelné tkaniny se za normálního až středního namáhání může 
provést pomocný nátěr, lepidlo Capacoll GK, smíchané s finálním nátěrem v poměru 1:1. 
 

Spotřeba Spot řeba na lepení:  
Skelná tkanina: 
-   jemné struktury  cca 150 g/m2  
-   středně hrubé  struktury cca 100 - 250 g/m2  
-   hrubé struktury  cca 250 - 300 g/m2  
 
Fantastic Fleece: 
-   cca 150 - 200 g/m2  
 
Přesné hodnoty spotřeby stanovte na zkušební ploše. 
 
Spot řeba na pomocný nát ěr:  
Skelná tkanina: 
-   jemné struktury  cca 200 - 250 g/m2  
-   středně hrubé  struktury cca 200 - 350 g/m2  
-   hrubé struktury  cca 300 - 350 g/m2  
Přesné hodnoty spotřeby stanovte na zkušební ploše. 
 

Podmínky zpracování Spodní hranice teploty při zpracování a vysychání:    
+5°C pro podklad a okolní vzduch 
 

Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude vrst va za 6 - 12 hodin suchá a schopná 
dalšího nátěru. Vyschlá bude cca za 3 dny.  
Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje. 
 

Čištění nářadí Ihned po použití čistou vodou. 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí vyplachujte okamžitě vodou. Při 
stříkání nevdechujte aerosol. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody nebo zeminy.  
Podrobnější údaje: vizte bezpečnostní list. 
 

Likvidace Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).  
 
Kód Gis: 
D1 
 

Deklarace obsažených 
látek 

Disperze polyvinylacetátové pryskyřice, voda, aditiva, konzervační prostředky. 

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 
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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: leden 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


