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PVC-лепило за подови настилки 

 
Продукт  PVC-лепило за подови настилки. 

 

Състав Водна лепилна дисперсия на полиакрилатна основа, 
съдържаща органични и неорганични съставки. 

Свойства Изключително висока начална и крайна якост. 
 

Приложение  Специално дисперсионно лепило за лепене на хомогенни и 
хетерогенни настилки и плочи от PVC, полиолефинови плочи 
и настилки, каучукови настилки и плочи, мокети с 
непромокаема основа, порест винил и др. 
. 

Технически данни Външен вид- гъста,хомогенна маса 
Съдържание на нелетливи вещества - >60% 
рН - 9,5 
Цвят - кремав/бял  
Вискозитет - пастообразен продукт 
 Специфично тегло - 1,4 kg/l 
Време за лепене след разстилане: около 5-15 мин. 
Начално втвърдяване:прибл. 60 мин. 
Окончателно втвърдяване: след около 72 ч. 
Термоустойчивост при транспортиране и съхранение: +0°C 
до +30°C. 

Опаковка Пластмасови баки, нето тегло 4 и14 кг. 

Съхранение Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху 
дървени палети при температура не по ниска от 5оС и не по-
висока от 30оС. Внимание! Замръзващ продукт 
Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично 
затворена опаковка. 

Гаранция за качество Фирмата производител контролира качеството на входящите 
суровини и изходящата готова продукция в собствена 
лаборатория, като за всяка партида издава документ за 
качество. Външният контрол се упражнява от независими 
акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба 
за съществените изисквания и оценяване на съответствието 
на строителните материали. 
Внимание! Производителя гарантира качеството на 
продукта, но няма влияние върху начина  на 
употребата му. Изложените по-долу указания не 
изключват и не заменят професионалната подготовка 
на изпълнителя. 
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Обработка на основата Основата трябва да бъде без конструктивни дефекти, гладка, 
здрава, т.е. със задоволителна якост на натиск и опън, 
трайно суха и да не съдържа остатъци от циментови 
разтвори, вещества от повърхностна обработка, прах или 
замърсявания, които биха намалили сцеплението. 

Приготвяне Лепилото е готово за употреба. Не добавяйте вода и други 
добавки!  
 

Нанасяне  Нанася се върху предварително подготвената основа с 
помощта на подходяща назъбена шпакла. Изборът зависи от 
вида на подовото покритие, основата на покритието и 
подовата основа. Трябва да се осигури равномерно 
разнасяне на лепилото. Подовото покритие се полага в 
съответствие с препоръките на производителя 
Затвореният въздух се изтласква чрез максимално възможен 
натиск.  
 
 

Общи положения Полагането не трябва да се извършва при температури под 
15°С и относителна влажност над 75%. Времето за 
изветряне и времето за престой на разстланото лепило 
зависят от температурата и относителната влажност. 

Съхнене При нормални условия приблизително 72 часа 

Експлоатация и 
поддръжка 

Специални мерки за експлоатация и подръжка не се налагат.  
 

Безопасност на труда и 
екология 

Ако е необходимо, да се използват средства за лична защита 
като ръкавици, защитни очила и др. Материалът да не се из- 
хвърля в канализацията. 
Празните опаковки се третират в съответствие с местните 
разпоредби или, ако е приложимо, се предават за 
рециклиране. 

 


