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                                                                                           ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

                                                                                           29.01.2015 – последно издание 

 

ЛЕПИЛО С 200 

Лепило за хартия и добавка към строителни материали 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

Лепило за хартия и добавка към циментови и гипсови разтвори. 

Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при  

температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С . 

КАЧЕСТВА: 

- Произвежда с немска поливинилацетатна дисперсия 

- Висока якост на сцепление 

- Пластифицира строителните разтвори, като увеличава отвореното време и 

улеснява нанасането им 

- Не съдържа минерални пълнители (креда, винервайс). Образува прозрачен 

филм 

- Отговаря на българското и европейско законодателство 

КЛАСИФИКАЦИЯ: 

- 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА: 

Външен вид след разбъркване:  

(визуално) 

Хомогенна, гъста маса 

Съдържание на нелетливи вещества, при 

(125±2)°С/2h 

(БДС EN ISO 3251) 

min 45% 

Плътност:  

(БДС EN ISO 2811-1) 

1,0 - 1,05 kg/l 

РАЗХОД: 

В зависимост от основата. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,5kg; 1,0kg; 3,5kg; 10,0kg; 18,0kg. Възможно е 

използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента. 

КОЛОРИСТИКА: 

Млечно бял. Образува безцветен филм. 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 0С до 350С, 

предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.  

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! 

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

Р301+Р310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на 

лекар. 

Р273 – Да се избягва изпускане в околната среда. 

РАЗРЕДИТЕЛ: 
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Вода при необходимост. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Основата трябва да бъде суха и обезпрашена. 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Добавка към строителни разтвори. 

- Хартия. 

За други основи и приложения ,моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Дървени повърхности 

- Повърхности от стъкло 

- Метални повърхности 

- Пластмасови повърхности 

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Шпакла 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

С вода преди да са засъхнали. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температури не по-ниски от 7°С и не по-високи от 35°С. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

Преди употреба лепилото предварително се разбърква. Като лепило за хартия се 

нанася едностранно в тънък филм, като отвореното време зависи от вида на слепвания 

материал. Като пластификатор за строителни разтвори се добавя от 1% до 3% според 

търсените качества .Да не се употребява при температура по-ниска от 70С 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информа-

ционния лист за безопасност. 

 

 


