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                                                                                                ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

                                                                                                29.01.2015г. – последно издание 

ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОН 
 

За лепене на гипсокартон и гипсофазерни плоскости върху зидария, мазилки и 

бетон. 
 

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

За залепване на строителни плоскости от гипсокартон върху зидария и бетон. 

Неподходящо за шпакловане. За сухи помещения. 

КАЧЕСТВА: 

- Изключителна пластичност 

- Образува здрава повърхност 

- Леснo за нанасяне с ниски загуби при нанасянето 

- Произвежда се съгласно БДС EN 14496 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*: 

Якост на сцепление с гипсокартон: 

(БДС EN 14496) 

0,29 N/mm2  

Якост на натиск: 

(БДС EN 13279-2) 

1,43 N/mm2 

Якост на опън при огъване: 

(БДС EN 13279-2) 

0,9 N/mm2 

Остатък върху сито с размер: 0,2mm 

(БДС EN 13279-2) 

18,6 %  

 

Времесвързване начало 

(БДС EN 13279-2) 

195 min  

Разстилаемост: 

(БДС EN 13279-2) 

200 mm 

Съдържание на серен триоксид: 

(БДС EN 13279-2) 

30,64 % 

pH – стойност 

(БДС EN 13501-1) 

7,7 

Реакция на огън: 

(БДС EN 13501-1) 

клас А1 

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±0,5°С и относителна влажност 

на въздуха 50+5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

РАЗХОД:    20 kg за 3,5 до 4 m² 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 20kg. 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. 

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. 

P261 - Да се избягва вдишване на прах. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Основата, върху която ще се залепва гипсокартонът, трябва да е стабилна, чиста и 

суха. Остатъците от мазилка, замърсявания, бояджийски покрития и слоеве със слаба 
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механична якост трябва да се отстранят предварително. Гладките, нехигроскопични 

бетонни повърхности се грундират с Боро “Бетонконтакт®”, а силно хигроскопични 

основи се грундират с дълбокопроникващ „Борогрунд®”. 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Бетонови повърхности 

- Зидария 

- Мазилки 

За други основи, моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Пластмасови повърхности 

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Шпакла. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 50С 

и не по-високи от 300С през цялото денонощие. 

- Не се препоръчва да се прибавят гипс, цимент, пясък и др., тъй като това ще 

доведе до влошаване на качеството. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

- Лепилото не бива да се разрежда с вода след започване на втвърдяването му. 

- Обработените повърхности трябва да се предпазят от силно слънчево греене, 

вятър или замръзване, поне 24 часа след полагане. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

Основата, върху която ще се залепва гипсокартонът, трябва да е стабилна, 

чиста и суха. Остатъците от мазилка, замърсявания, бояджийски покрития и слоеве 

със слаба механична якост трябва да се отстранят предварително. Гладките, 

нехигроскопични бетонни повърхности се грундират с Боро “Бетонконтакт”, а силно 

хигроскопични основи се грундират с дълбокопроникващ „Борогрунд®” . 

В чист неръждаем съд се налива 8 – 8,5 l вода и към нея постепенно се добавя 

20kg лепило (или около 0,400 – 0,450 ml вода на 1kg. суха смес). Оставя се да престои 

3-5 мин. за разтваряне на добавките. Разбърква се с механична бъркалка до получаване 

на пастообразна смес. Така получената смес е готова за работа. 

Не забърквайте по-голямо количество от това, което можете да употребите 

в рамките на 30 минути. Лепилото се нанася върху основата или върху гипсокартона. 

Притискането, изравняването и нанасянето на плоскостите трябва да приключи до 10 

минути след нанасянето на лепилото. 

ПРЕПОРЪКИ: 

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на 

условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 

осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се 

консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на 

продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга 

стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси 

информация преди полагането на продукта. 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - 

справка с Информационния лист за безопасност. 

 


