
 

                           

 

 

                          GradiTherm Izofil 
Лепило и шпакловка за плочи от EPS 

 
 

Правни и технически 

указания: 
При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите 

карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, 

както и указанията на браншовите организации. 
 

 

Области на приложение: Минерално, сиво лепило и шпакловка за бели полистиролни плочи за изолация (бял EPS) и 

допълнително механично закрепване. 

За 3 mm номинална дебелина на армиращия слой. 

Без дюбелиране може да се използва само при дебелина на изолацията до max. 10 cm. 
 

 

Основа на материала: • Цимент 

• Висококачествен варовиков пясък 

Условия по време на 

обработка: 

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на 

основата не трябва да пада под +5 °C. 

До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни 

слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд). 
 

 

Основа: Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, 

изцветявания и др.) 
 

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди 

употреба моля да се запознаете със съдържанието му. 
 

Указания за обработка: След 2 дни, при температура 15°C и 50 % относителна влажност на въздуха, лепилото e 

частично товароносимо и може да се дюбелира. 

Преди дюбелиране изолационните плочи не трябва да се излагат на силно механично 

натоварване (като напр. почукване с нивелира, силен вятър или шлайфане) докато 

лепилото не втвърди напълно. 

Цокълните изолационни плочи , трябва да са с грапава повърхност (например гофрирани 

или с канали и др.) и в никакъв случай не трябва да са влажни (например с конденз). 

Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа. 

Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с прeсен 

материал. 
 

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари. 

Срок на годност: min. 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 

при температура 20 °C и относителна влажност 65 %. Дата на производство: виж 

опаковката. 
 

Общи указания: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. 

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. 

Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за 

истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на 

потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения 

или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да 

провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. 

Продуктите на GRADI както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, 

като по този начин се гарантира постоянно качество. 

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с 

приложението и обработката на нашите продуктите. 

Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.gradi.bg или да поискате от 

търговския представител. 
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Начин на обработка: 

http://www.gradi.bg/

