
Лепила За
Дървени
Подови

Настилки

БЪЛГАРСКИ PELPREN PL6
 
ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 
 Епокси-полиуретаново двукомпонентно
лепило без вода за залепване на
всякакъв вид дървени подови настилки върху
циментови основи или вече съществуващи
неабсорбиращи настилки (мрамор, плочки,
плоска каменна мозайка, дървени
повърхности). 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
 
 Винаги проверявайте влажността на пода и на
дървото със специални инструменти (<2%).
Измерването на влажността на пода се извършва
в дълбочина (ок. 2-3 cm) с карбиден влагомер, с
цел да се изключи възможното наличие на
силно хигроскопични субстанции (като пемза и
вермикулит), които могат да освободят
съдържащата се в тях влага с последващо издуване
на пода. Не поставяйте върху основи, които не са
защитени от образуване на влага (винаги
нанасяйте защитен слой срещу кондензацията).
Подове на груба замазка или такива,
образуващи прах, трябва да бъдат заздравени с
нашите PRIMER (PA400, PA35, WB PU, HE или SILBLOCK 60), които
осигуряват подходящо прилепване на лепилото
(виж техническите данни). Да не се прилага в
помещения, които не са снабдени с катинар
или заключване. Да не се прилага на стени или
тавани, които не са добре подсушени. 

ПРИЛАГАНЕ
 
 Аклиматизирайте продукта преди употреба.
Изсипете компонента PELPREN PL6 (B) в буркана на
компонента PELPREN PL6 (A), като разбърквате
внимателно с електрически миксер, докато се
получи хомогенно тесто. Така полученото
тесто се нанася върху основата със специална
шпатула с широки зъби ном. 6. Основата трябва да
бъде компактна, суха, чиста, без разделящи
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частици като остатъци от стенни картини, прах,
восък или други подобни. Продуктът не се
разрежда. Преди залепването винаги
проверявайте влажността на основата, която
трябва да бъде <2% (<0.5% анхидрит). Температура на
околната среда от 15 до 25°C, относителна
влажност не повече от 75%. Винаги да се
използват подходящи методи за
индивидуална защита. Винаги се консултирайте
с техническите данни и информацията за
сигурността на продукта. 

ЗАБЕЛЕЖКА
 
 Лепилото е подходящо за залепване на паркет
върху затоплени повърхности. 
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СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Външен вид: Пастообразен
Вискозитет (@20°C; brookfield):

70000 – 90000 

Разход (g/m2): 1000 – 1400
Време за работа (минути) 120 
Температура на употреба (°C):

+10 - +30 

Отваряне за трафик (дни): 1 – 2 (въз основа на температурата на околната среда)
Полиране (дни): 3 – 7 (въз основа на температурата на околната среда)
Приложение/Инструменти: шпатула с широки зъби ном. 6
Почистване на инструментите:

GR7, при още пресен продукт

Отстраняване на продукта: PULITORE LS, при още пресен продукт
Съхранение (месеци): 
 
температура между +5°C и +25°C
 

12

Информация за изхвърляне:
Да се изхвърля съгласно действащите местни и национални разпоредби 

Опаковка:
Опаковки комплект от 5 kg (комп. A 4,7 kg + комп. B 0.3 kg) или от 10 kg (комп. A 9.4 kg +
комп. B 0,6 kg)

Ограничения при употреба:

Да не се прилага във влажна среда
Да не се залепват страничните части на летвичките
Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита.
Да се проветрява помещението по време на нанасяне, като се избягва
течение
Аклиматизирайте продукта при 20°C преди употреба.
 

ЗАБЕЛЕЖКА

ADESIV srl гарантира, че информацията от настоящата бланка е
предоставена на база на собствения опит и
научно-технически познания; въпреки това, не може да се
поеме никаква отговорност за получените резултати, тъй
като условията на използване са извън неговия контрол.
Препоръчително е винаги да се проверява дали продуктът е
подходящ за конкретния случай. Настоящата ревизия анулира
и замества всяка предходна ревизия. 

 

ADESIV s.r.l. - Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 - Sede legale: Via S. Patrizio, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 -  Sito: www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

The company complies to quality management system standard UNI EN ISO - 9001:2008
certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.


