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Knauf StyroKleber

Готова смес за залепване на плочи от поли-
стирен върху всички видове минерални ос-
нови - тухлени зидове, бетон, достатъчно 
здрави и носещоспособни мазилки. За ук-
репване и шпакловане на плочите от полис-
тирен е препоръчително да се използва
Knauf Klebespachtel.

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде чиста и грундира-
на. При работа на пряко слънчево греене да 
се използват защитни мрежи. Температура-
та на въздуха, материалите и обработвана-
та основа трябва да е между 5 ºC и 25 ºC. 
Старите мазилки и бои трябва да бъдат про-
верени за достатъчна носимоспособност и 
попиваемост. Преди следваща работа тряб-
ва да бъдат отстранени всички подкожушва-
ния и нездрави покрития/ слоеве боя. Осно-
вите от бетон, бои и мазилки се почистват
с вода под налягане и се оставят да изсъх-
нат.

Подготовка на лепилната смес
Съдържанието на чувала (25 kg) се изсипва
в около 5,5 - 6 l вода и се разбърква до по-
лучаване на хомогенна смес. След 10 мину-
ти се разбърква отново и сместа е готова за
употреба. Консистенцията може да се кори-
гира чрез добавяне на вода или суха смес. 
Отвореното време за работа е около 2 часа.

Описание на продукта

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Приложение



Knauf StyroKleber

Приложение

Лепене
Преди лепенето трябва да бъде монтиран 
цокълният профил. Лепилото се полага по 
цялата периферия на повърхността на пло-
чата и на топки в средата. Ивиците по пери-
ферията трябва да бъдат с поне 5 cm шири-
на и 2 cm височина. 

Машинно полагане
За машинно полагане (PFT G4 или G5) е не-
обходимо допълнително оборудване - шне-
кови транспортьори D4-3 с връх и допълни-
телна смесителна инсталация с връх и сме-
сител.

  

Най-малко 40 %  от площта на повърхност-
та трябва да бъдат покрити с лепило. При 
машинно полагане лепилото се нанася във 
формата на буквата М (метод на Wulst). 
Преди следващи обработки (монтаж на дю-
бели и армираща мрежа) да се изкача 24 
часа.

 

 

 

 

12 месеца върху палети на сухо и в оригинална опаковка.

Срок на годност

 

 

Дразни кожата. Възможно да причини кожна
чувствителност. Съществува риск от сериоз-
но увреждане на очите. Да се съхранява на 
недостъпно за деца място. Да не се вдишва. 

Съвети за безопасност

В случай на контакт с кожата изплакнете 
обилно с вода и се консултирайте с лекар. 
При работа с продукта да се използват за-
щитни ръкавици и очила/маски. 

При поглъщане потърсете незабавно меди-
цинска помощ и покажете опаковката или 
етикета.

Технически характеристики:

Обемна плътност ■
Якост на огъване  4,2 MPa ■
Якост на натиск   > 15 MPa ■
Якост на връзката ( с EPS) > 0,1 MPa ■
Разход   5,0 kg? ■
Зърнометрия 0,6 mm ■

   5 m  /торба; 200 m /t ■
 

1,25 kg/dm3

Ефективност 22 

Текстове за търгове
Позиция количество ед. цена обща цена

Лепило за плочи от полистирен
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Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, 
статичните и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното 
одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при 
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

www.knauf.bg
info@knauf.bg

Tel.: 0700 300 03
Fax: 02 / 850 21 94
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