
  ADEFIX
®

 

ЛЕПИЛО 310 мл

 

 

 

Технически свойства: 

Основен състав Синтетична дисперсия 

Консистенция Пастообразна 

Полимеризация Физична полимеризация 

Обработка след отваряне 10 – 15 минути 

Време за съхнене Приблизително 24 часа 

Плътност  1.6 g/ml 

Температурна устойчивост (след втвърдяване) -20
o
C до +70

o
C 

Разходна норма 70-150 ml /m от профил 

  

 Продукт: 

ADEFIX
®
 е бяло акрилно лепило-пълнител. 

 

Характеристики: 

 Без разтворители 

 Запазва лека еластичност след изсъхване 

 Подходящo за приложение върху порести основи 

 Може да се шлифова 

 Може да се боядисва 

 За вътрешна употреба 

 Неустойчиво на замръзване 

 

Приложение: 

Лепило, пълнител и фугираща смес за полистиренови продукти на колекции Nomastyl, 

Wallstyl и за полиуретанови продукти Arstyl.  

 

Опаковка: 

Цвят: бял 

Съдържание: туба 310 мл 

 



Срок на годност: 

Може да се съхранява в продължение на 24 месеца в затворена опаковка на хладно и сухо 

място при температура от +5 ° C до +25 ° C. 

 

Основи: 

Вид: порест материал като тухли, бетон, мазилка. 

Състояние: Основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна и без прах или масла. 

Препоръчваме да изпробвате лепене върху всички основи. 

 

Метод на употреба: 

Приложение: нанесете обилно лепило върху основата, върху която ще се лепи с пистолет (за 

тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент върху основата и 

притиснете силно. Използвайте лепилото ADEFIX
®
 за Nomastyl и по-малко за обработка на 

снадките на Wallstyl и Arstyl. Избършете излишъка лепило с помощта на шпатула или мокра 

гъба. Използвайте лепило ADEFIX
 ®

 PLUS за обработка на снадките на профилите с 

височина над 10 см от колекции Wallstyl и Arstyl и завършeте с лепило ADEFIX 
®
 (вижте 

инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е необходимо. 

 

Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм. 

Температура на приложение: +5
о
С до 35

 о
С 

Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода 

 

Забележки: 

За предпочитане е основата да е порьозна, стабилна и да не е боядисана. 

 

Мерки за безопасност: 

Следвайте обичайните професионални и здравни процедури и процедурите за безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 


