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ТЕХНИЧЕСКА КАРТА   

 

 webertec PU Пистолетно лепило 
  

 За лепене на EPS, XPS, MDF, OSB, гипскартон 

 Подходящо за всички сезони 

 За всякакви строителни плоскости 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Универсална пяна-лепило за различни строителни работи на закрито и на открито. 

Използва се целогодишно, осигурявайки добри резултати при температури от -5 ° C до  

+30 °C. Продуктът има добри залепващи и топлоизолационни свойства, ниско налягане на 

втвърдяване и ниско вторично разширение. Прилепва добре към повечето материали като 

полистирол, гипсокартон, дърво, бетон, камък, метал и PVC. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Използва за лепене на изолационни плоскости по фасади и фундаменти; поставяне на 

прозоречни первази; лепене на строителни блокчета. Намалява влиянието на топлинните 

мостове.  

Пяната не прилепва към тефлонови, полиетиленови и силиконови повърхности. 

Втвърдената пяна е чувствителна към UV-светлина и директна слънчева светлина и поради 

това трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен материал. 

 

УСЛОВИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без свободни частици, обезпрашени и обезмаслени. 

Навлажнете сухата основа, за да осигурите по-добри резултати. 

Температура на въздуха по време на работа: -5 °C до + 30 °C,  

най-добри резултати при +20 °C. 

Температура на аерозола при нанасяне: +5 °C до +25 °C,  
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най-добри резултати при +20 °C. 

Пяната може да се затопли с вода или въздух (макс. +30 °C), преди да започнете работа при 

ниски температури. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

Нанасяне с пистолет за пяна 

Разклатете енергично поне 20 пъти. Дръжте пяната в изправено положение и завъртете 

пистолета в аерозола. Уверете се, че пистолетът не е насочен към други лица при 

завъртането му. Аерозолът не трябва да се монтира към пистолета с винтила надолу.  

 

Лепене на изолационни плоскости  

Нанесете пяната-лепилото върху плоскостите равномерно на ивици, успоредно на 

страните на плоскостта (на 3-4 cm от края) и една лента в средата, успоредна на най-

дългата страна (до 25 cm между лентите лепило). След като нанесете лепилото върху 

плоскостта, изчакайте 2-3 минути и я притиснете към стената. Нивото на залепените 

плоскости може да се коригира в рамките на 5 минути. Добивът за 750 ml при фиксиране 

на изолационните плочи е 10 m
2
. 

Лепилото за пяна има достатъчна яскост на залепване на изолационните плочи. Винаги 

следвайте конструкцията на сградата, строителните разпоредби, стандартите или други 

подходящи указания относно допълнителното механично закрепване, когато покривате 

изолационните плоскости с облицовъчни материали. Винаги се препоръчва използването 

на анкери. 

Като цяло не се препоръчва използването на този продукт върху битумни повърхности. В 

някои случаи, напр. при лепене на изолационни плоскости в основи преди обратен насип, 

продуктът има достатъчна яскост на сцепление. Винаги тествайте преди употреба. 

 

Поставяне на прозоречни первази 

Преди да фиксирате перваза, се уверете, че основата е равна. Използвайте разделители 

за фиксиране на перваза на прозореца; пяната може да се използва само като лепило. 

Нанесете лепилото върху повърхността на 3-4 cm от ръба. Затежнете перваза, докато 

лепилото се втвърди. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

Невтвърдената пяна може да се отстрани с ацетон, засъхнала пяна - с механични 

средства. 

 

ОПАКОВКА 

Аерозол: 750 ml, 12 бр. в кашон 

Цвят: Жълт 
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ГОДНОСТ И СЪХРАНЕИЕ 

18 месеца, считано от датата на производство, като материалът се съхранява в 

оригиналната опаковка на сухо място при температура от +5 °C до +25 °C.  

Да не се съхранява над +50 °C, в близост до източници на топлина или на пряка слънчева 

светлина. Съхранявайте и транспортирайте във вертикално положение. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства Мярка Стойност 

Повърхностно засъхване (ТМ 1014) минути 5 

Плътност (ТМ 1019) кg/cm
3
 ~22 

Дименсиална стабилност (WGM103) % <1 

Температурна устойчивост на втвърденото лепило  °C -50 до +90 

Якост на срязване (8 mm)  kPa >47 

Сила на слепване (8 mm)  MPa 0.12 

Сила на слепване (8 mm, при темп. +5 °C)  MPa 0.10 

Сила на слепване (8 mm, при темп. -5 °C)  MPa 0.08 

Средна якост на срязване в зидарията *  MPa >0.43 

Средна якост на натиск в зидарията*  MPa >2.6 

Топлопроводимост (TM 1020) W/(m·K) 0.034 

Показаните параметри са измерени при + 23 ° C и 50% относителна влажност на въздуха. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Използвайте само в добре проветрени помещения. Не пушете по време на приложение! 

Когато е необходимо, използвайте предпазни средства. Да се съхранява извън обсега на 

деца. За повече информация вижте информационния лист за безопасност. 
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