
Technické 
údaje

Technický prospekt  

Lepidlo KP

Třída stavebního materiálu (DIN 4102): A1 nehořlavý
Adhezní pevnost v tahu:  0,5 MPa
Hustota v surovém stavu:   ca. 1400 kg/m³
Tepelná vodivost (λ):   ca. 0,92 W/(m∙K)
Koeficient difúzního
odporu vodní páry:  µ = 38

 

• Forma dodání:   25 kg Papiersack
• Barva:    grau
• Pracovní teplota:  ab +5 °C
• Doba zpracování:   maximal 2 h
• Doba přilnavosti:  maximal 10 Min. 
    (temperaturabhängig)
• Následující práce:   nach ca. 12 h 
    (temperaturabhängig)
• Vhodné pro stěny a stropy v interiéru
• Snadné a rychlé zpracování, snadno roztíratelné
• Vysoký stupeň zabezpečení proti sklouznutí 

a přilnavosti k povrchu   
• Po ztvrdnutí odolné vůči vodě, teplu a mrazu

 

 

 

Popis 
výrobku

 

Malta nanášená v tenké vrstvě pro nalepování 
klimatizačních desek CALSITHERM 

 

tepelně izolující | kapilárně aktivní | neplesnivějící | nehořlavá | ekologická
Vnitřní izolace s komfortem

Lepidlo CALSITHERM KP je vysoce kvalitní malta naná-
šená v tenké vrstvě, jež se používá k nalepování klimati-
začních desek a speciálních tvarovaných dílů. Jedná se 
o výrobcem namíchanou, hydraulicky tuhnoucí suchou 
maltu podle DIN 1164 s vysoce kvalitními, připravenými 
plnivy či přídavnými látkami a speciálními přísadami. 

Lepidlo CALSITHERM KP je lepicí malta, která je po smí-
chání s vodou připravena k použití a tvrdne hydraulicky. 

Lepidlo CALSITHERM KP lze použít na všechny minerální 
stavební materiály stěn a podklady vhodné pro omítnutí, 
např. na zdivo postavené z materiálů z hydraulicky tvrd-
noucích pojiv podle DIN 1164, DIN 1060, DIN 4211 
a zdivo z přirozených, normovaných nebo stavebním 
dozorem schválených stavebních hmot podle DIN 1053 
(např. pórobeton, cihly, vápenopískové cihly, beton 
podle DIN 1045 a nosné omítky neobsahující sádru). 



 

Příprava

Zpracování

Spotřeba

Dodávka/
skladování

Je třeba odstranit staré tapety, nátěry a sádrové nenosné podklady. 
Odbornými sanačními opatřeními je nutno odstranit plíseň. Vhodnými pod-
klady jsou pevné, nosné vápenné nebo vápnocementové omítky. Podklad 
musí mít dostatečnou adhezní pevnost v tahu. Vadná místa přednostně 
opravte vnitřní omítkou CALSITHERM KP. Vhodnými opatřeními je třeba 
předem odstranit stavební vady a s nimi spojenou vlhkost (např. vzlínající 
vlhkost nebo zatékání). Silně nasákavé podklady je nutné předem navlh-
čit. Podklad smí být mírně vlhký, nikoli však mokrý.

Do čisté nádoby nalijte určené množství vody (viz text na obalu) a přidejte 
25 kg lepidla CALSITHERM KP. Míchejte minimálně 3 minuty, dokud 
nebude dosaženo dokonale rozmíchané, dobře zpracovatelné konzistence. 
Pro namíchání je třeba použít vhodný míchací přístroj.
Dílčí množství lze namíchat v příslušném poměru.

S lepidlem CALSITHERM KP lze pracovat ihned po namíchání.

Nenamíchávejte více malty, než lze zpracovat cca za 2 hodiny. Vrstva lepi-
dla smí být maximálně 8 mm silná. Zadní stranu klimatizační desky lze 
v případě potřeby navlhčit.

Čerstvě namíchané lepidlo CALSITHERM KP naneste zubovým hladítkem 
(zuby ≥10 mm) v horizontálním směru, a to vždy jen pro jednu klimatizač-
ní desku. Klimatizační desky přilepte lepidlem KP po celé své ploše tak, 
aby nevznikly žádné dutiny (viz technický prospekt ke klimatizační desce 
CALSITHERM).

Lepidlo se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu nebo podkladu, která je 
nižší než +5 °C. Až do úplného ztuhnutí je třeba lepidlo KP chránit před 
mrazem a průvanem. Již ztvrdlá nebo natuhnutá hmota se již nesmí ředit 
vodou.

Pracovní nářadí vyčistěte ihned po použití čistou vodou.

V případě hladkého podkladu je zapotřebí cca 3,5–4,0 kg/m2. 

Lepidlo je dodáváno ve 25kg papírových pytlích, které je nutno skladovat 
na dřevěných roštech apod., v suchu a při teplotách nad bodem mrazu. 
Doba uskladnění by neměla překročit 9 měsíců.



Bezpečnost, 
ekologie, 
likvidace

 
 

Bližší informace ohledně bezpečnosti při přepravě, skladování a manipu-
laci, jakož i informace o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpeč-
nostním listu.

Výše uvedené údaje byly sestaveny naším výrobním oddělením podle 
nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Použití a zpracování jsou 
již mimo náš vliv, proto nelze z obsahu prospektu odvozovat záruku 
výrobce.

Údaje neuvedené v prospektu nebo odlišné údaje vyžadují písemné 
potvrzení.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním tohoto technického prospektu se předchozí prospekty stávají 
neplatnými.



Xi dráždivé

Upozornění na nebezpečí:
Dráždí oči a pokožku
Bezpečnostní pokyny:
Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.
Nesmí se dostat do rukou dětí. Při kontaktu s očima 
okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

Závod/prodej:
Hermann-Löns-Str. 170

D-33104 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5254 99092-0

Fax: +49 (0) 5254 99092-17 

www.calsitherm.de
www.klimaplatte.de

www.ebk.cz
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