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Забележка: Директивите, съдържащи  се в тази  документация, са в резултат на нашите  тестове и на опита  ни, и са представени добросъвестно. 
Поради  разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой  възможни приложения, които са  извън  нашия  контрол,  ние не може да 
поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай  се препоръчва да се извършват предварителни тестове за 
съвместимост. 
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Технически характеристики:                                                                                                   
 Основа   Полиуретан  
 Консистенция   Паста  
 Система на втвърдяване   Влажност  
 Отворено време*   Около 10 мин.  
 Време за притискане*   Мин. 60 мин.  
 Специфично тегло (DIN 53479)   Около 1,5 г/мл  
 Температурна устойчивост   -30°C до + 100°C след втвърдяване  
 Водоустойчивост (DIN EN 204)   D4  
 Якост на срязване (DIN EN 204)   > 10 N/mm2  

 Съдържание на твърди частици   100% (без разтворители)  
*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.
 
Описание на продукта: 
PU Construct е 1-компонентно полиуретаново 
лепило с висока якост на залепване и силна 
водоустойчивост. 
 
Характеристики:  
• Професионално качество 
• Удобна за употреба опаковка 
• Бързо втвърдяване 
• Запълващи свойства, подходящо за неравни 
повърхности 

• Много висока якост на залепване 
• Водоустойчивост D4 
• Без разтворители 
 
Приложения:  
Вътрешни приложения, изложени на дълготрайно 
и често въздействие на вода или влага. Външни 
приложения, изложени на влиянието на 
климатичните условия на времето. При 
производство на рамки за врати и прозорци, 
отговарящи на изискванията на клас D4 съгласно 
EN204. Скрепяване на дървени строителни 
елементи и изолационни материали (вкл. 
полистирен). 
 
Повърхности: 
Вид: различни видове порести и непорести 
повърхности като дърво, бетон, тухли и други 
обичайни за строителството материали. 
Неподходящ за полиетиленови (PE), 
полипропиленови (PP) повърхности. 
Състояние на повърхността: чиста, 
обезпрашена и обезмаслена. 
Подготовка: Лепилото се втвърдява при контакт 
с влага. Скоростта на втвърдяване и 
запълващата способност на лепилото се 
подобряват при леко навлажняване на 
 

 
повърхностите, тъй като по този начин продуктът 
се разпенва и прониква по-лесно в кухините. 
Преди употреба препоръчваме тест за 
съвместимост. 
 
Нанасяне:  
Метод: Нанесете лепилото с помощта на ръчен 
или пневматичен пистолет върху една от 
повърхностите. Съединете частите една към 
друга за 15 минути и ги притиснете за най-малко 
60 мин. Оказването на натиск върху материалите 
по време на процеса на втвърдяване е 
необходимо за достигане на най-висока крайна 
якост. 
Температура на нанасяне: +5°C до +35°C. 
Почистване: Преди втвърдяване полиуретаново 
лепило PU Construct може да се почисти от 
инструментите и материалите с препарат за 
почистване на пяна Soudal Gun и Foam Cleaner. 
Втвърденото лепило се отстранява механично. 
Възстановяване: с полиуретаново лепило PU 
Construct. 
 
Опаковка:  
Цвят: светло сиво 
Опаковка: флакон 310 мл. 
 
Съхранение 
12 месеца в неотворена опаковка на хладно и 
сухо място при температура между +5°C и +25°C. 
 
Препоръки за безопасност:  
Приложете обичайните хигиенни норми. 
Носете защитни ръкавици. 
За повече информация вижте етикета. 
 
 


