
ЛЕПИЛО   ЗА  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

 

TERMO  FIX 

 

 

 

ОПИСАНИЕ:   

Гъста, вискозна маса на поливинилацетатна основа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Служи за залепване на леки топлоизолационни материали от екструдиран и 

експандиран пенополистирол / Депрон, Селитрон, Пенетрон и др. /, термоизолационни 

ролки с дебелина до 10 мм, пана, плочи, корнизи и др. 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ 

Електрическа бормашина с бъркалка 

Четка 

Назъбена маламашка 

 

НАЧИН  НА  РАБОТА: 

1. Подготовка на основата. 
Основата трябва да бъде стабилна, суха, без мазни петна, петна от боя, прах и др. 

Участъците със слаба механична здравина се почистват и заравняват. Повърхности 

които са силно хигроскопични се грундират предварително с дълбокопроникващ 

„ГРУНД  ДП”.  

 

2. Подготовка на лепилния разтвор. 

Непосредствено преди употреба лепилото се разбърква. 

 

3. Избор на инструменти. 

В зависимост от вида на материала който ще се лепи  се избира четка или маламашка. 

 

4. Залепване. 

Лепилото се нанася едностранно върху основата или изолационния материал с 

дебелина на слоя от 2 мм – 5 мм. Притеснете плътно материала към основата за да 

избегнете образуването на въздушни възглавници. 

 

5. Допълнителни указания. 

Полагайте лепилото при температура на околната среда от +5 ºС до +25ºС 

 

ВНИМАНИЕ! 

Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя! 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Външен вид                                                                                       хомогенна вискозна маса 

Цвят                                                                                                   бял 

рН стойност на лепилния разтвор                                                  3,5 – 6,5 

Якост на сцепление при опън на пенополистирен с бетон          над 100 кN/m² 

Време на изсъхване                                                                           25 мин. 

Вискозитет                                                                                        4700 mPa.s 



РАЗХОДНА  НОРМА 

0,180 кг – 0,250 кг / m² в зависимост от ширината на зъба на маламашката при равна 

основа. 

 

ОПАКОВКА 

Пластмасови кофи. Тегло на опаковките: 

5 кг  

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температура от +5 ºС 

до +25ºС 

 

Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите продукти. 

Фирмата не гарантира за начина на употребата им. Изпълнителя трябва да 

направи собствени проби за конкретната цел на приложение на продуктите ако не 

се използват по предназначението дадено от производителя. Всички дейности от 

изпълнителя трябва да са съобразени с изискванията и правилата за безопасна 

работа при извършване на строителни работи! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


