
Практически свойства

18000

Бял до бледо сив цвят. 

• Залепва здраво; 

• След засъхване остава прозрачно; 

• Образува твърд филм; 

• Негоримо; 

• Удобно и лесно за нанасяне; 

• Безопасно приложение. 

Подходящи основи Неподходящи основи

Външен вид(след разбъркване) еднородна вискозна маса

Плътност, kg/L при 20°С 1.04

Вискозитет по Брукфилд,  mPa.s, 

min

4,0 - 5,0

4 часа

ТС-ОРГ-0018

Дървени повърхности

Хартия, картон

Текстил

Метални повърхности

Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки

Покрития от бои на алкидна и водна основа

Пластмасови повърхности

Архитектурни

Леко лепило за дърво Съпътстващ

Интериор

Начин на 

работа
Нанесете развномерно с четка върху една от залепваните повърхности и фиксирайте материалите за 2-3 часа. 

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 15°С. Валяк -

Разреждане

Лепилото се предлага в готов за употреба 

вид. Може да се разрежда с вода, но това 

води до отслабване на лепителните му 

свойства.

Пистолет -

Техническо описание 

Подготовка на основата

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Новите повърхности трябва да почистите от прах, мазни петна и други замърсявания.

Технически показатели

Цветове Пълно изсъхване

рН стойност на неразредена 

проба

Леко лепило за дърво е продукт, произведен на базата на поливинилацетатна дисперсия и 

помощни добавки. Употребява се за лепене на дървени детайли и сглобки в мебелната 

промишленост, фурнир, картон, паркет и други подобни изделия.



200g, 1 kg, 18kg.

Почистване

Мерки за безопасност

С вода преди засъхване.  

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Продуктът не се класифицира като опасен. 

При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност. 

Съхранение

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения, при температури от 5°C до 35°С, 

предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка

Разфасовки:


