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монтажно лепило
super fix

Описание
Монтажното лепило GLOBUS Super Fix е лепило без разредители за моментно използване, базирано на 
полиакрилатна дисперсия. GLOBUS Super Fix е подходящ за лепене на различни материали като дърво, 
неполиран камък, бетон, мазилки, керамика, плочки, коркови плоскости, пенопласт, тухлена зидария, полис-
тирен и др.

Качества на прОдуКта
• Висока начална и крайна якост; 
• Изключителна здравина на свързване;
• Високо сцепление;
• Лесен за употреба;
• Не е необходимо допълнително механично укрепване;
•  Дисперсионна формула без разтворители;
•  Безвреден за околната среда (на водна основа).

Област на прилОжение
GLOBUS Super Fix може да се използва за монтиране на дървени елементи, панели от гипсова мазилка и 
дърво, орнаменти за поправяне на процепи в мазилка, за запълване на дупки в панели и др. GLOBUS Super 
Fix може да се нанася и върху мокри повърхности, при условие, че лепилото има възможността да изсъхне 
в рамките на кратък период от време.

уКазания за упОтреба
Повърхността не трябва да съдържа масла, смазки, мръсотия и други частици и трябва да бъде добре 
почистена. Процепи с ширина над 15 mm трябва да бъдат запълнени с дървени парчета.

Не нанасяйте лепилото при температура под +5°С.

Частите, които трябва да се слепят, трябва да се притиснат една за друга и да се закрепят добре, 
докато лепилото образува кора и се втвърди напълно. 

Докато лепилото не е напълно втвърдено трябва да бъде защитено от проникване на влага или вода.

След процеса на втвърдяване GLOBUS Super Fix може да се боядисва с дисперсна боя.  
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техничесКи данни

Цвят бял

Време за образуване на кора при 23°С и 50% относителна 
влажност на въздуха

4–8 минути

Време за втвърдяване 1–2 mm/24 часа

Плътност при 23°С 1.6–1.65 g/cm3

Tемпература при нанасяне +5°С до +35°С

вниМание
За разлика от уплътнителите това лепило слепва елементите много здраво и не е подходящо за съедине-
ния, които са изложени на движение.

В процеса на съхнене на лепилото, се освобождава влага и е необходимо помещенията да са достатъчно 
проветриви.

Процесът на втвърдяване може да се забави, когато и двете повърхности не са шупливи.

Лепилото GLOBUS Super Fix не е подходящо за зони, които редовно се излагат на вода, както и за прило-
жения под вода.

ОпаКОвКа
Флакон от 280 ml

услОвия за съхранение
Да се съхранява изправено, на сухо и прохладно място при температури от +5°С до + 30°С 

Краткосрочна устойчивост на замръзване: максимум 10 дни при температури над -18°С.

срОК на ГОднОст
12 месеца от датата на производство.

Описание на ОпаснОстите

S2 Да се пази от достъп на деца. 

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.


