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БЪЛГАРИЯ

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ  
• Температура между -20 °C и 38 °C.
• Повърхностите трябва да са свободни от прах, частици и масло.
• Добра вентилация се изисква по време на втвърдяването.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
• Лепилото не е гъвкаво и следователно не е подходящо за
 подвижни сглобки.
• Не е подходящо за повърхности в постоянен контакт с вода.
• Втвърдяването може да отнеме повече време, ако и двете   
 повърхности са непорести.

ПОЧИСТВАНЕ
Използвайте кърпички за почистване PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes или органичен разтворител, например бензин или ацетон, за да 
почистите незасъхналото лепило. Засъхналото лепило се премехва 
механично.

СЪХРАНЕНИЕ
Гарантираното времето за съхранение е 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в затворена оригинална опаковка, 
на сухо място при температура не повече от 30 °C. Краткосрочната 
мразоустойчивост е до пет цикъла.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
Осигурете достатъчна вентилация по време на полагането. Да се 
съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт 
с кожата и очите. В случай на контакт с кожата или очите, веднага 
да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
Лесно запалим: Да се съхранява отделно от източници на запал-
ване и открит огън. Да не се пуши в близост до продукта.

www.penosil.com

 ■ Моментално слепване
 ■ Може да се използва като заместител на болтове и пирони
 ■ Съвместим с повечето материали
 ■ Може да се използва в темперетурен диапазон от -20 °C
до +38 °C
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Строителни 
лепила

Nail&Fix

Висококачественно универсално
строително лепило, на базата 
на синтетична гума.

Filled with
quality!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА МЕРНА 

ЕДИНИЦА
Universal 
906

Paneling 
907

Interior 
915

Mirror
936

Време за 
нанасяне

минута дo 15

Крайно 
втвърдяване 

час 24-72

Система на 
втвърдяване

 Съхнене чрез изпаряване
на разтворители

Плътност 
(DIN 53 479-B)

г/см³ 1,22 ± 0,01 1,16 ± 0,01

Температурна 
устойчивост 
след засъхване

˚C от -30 до +60

Разходна норма г/м² 400 - 1000

Издръжливост 
на тегло

кг/м² 250 300 150 200

Посочените параметри са получени  при  23 °C и 50% относителна 
влажност на въздуха, освен ако не е посочено друго изискване.
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UNIVERSAL 906
Универсално строително лепило
• Плочки, гипскартон и дървени панели
• Панели за стени, таван и под
• Прагове и первази

PANELING 907
Лепило за панели и дъски
• Панели за стени, таван и под
• Декоративни панели и первази
• Талашит и плочки

MIRROR 936
Лепило за огледала
• Огледала
• Цветно стъкло
• Декорации

INTERIOR 915
Монтажно лепило за вътрешно 
приложение
• Декорации от хоросан и полистирен
• Дървени и пластмасови прагове
• Рамки, закачалки, рафтове

Nail&Fix СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА Nail&Fix СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА

НАСОКИ ЗА НАНАСЯНЕ
Повърхностите, които ще се лепят трябва да са почистени от мазнини, 
масла и прах. 

Срежете горната част на отвора с резбата на картуша и завийте 
фунията. Срежете фунията на място, така че отвора да е достатъчен 
за прилагане на необходимото количество лепило. Поставете карту-
шата с фунията, на пистолета и изтискайте лепилото във фунията чрез 
многократно натискане на спусъка на пистолет. За чиста инсталация, 
използвайте лента за боя преди нанасяне на лепилото. Махнете 
лентата преди лепилото да изсъхне напълно. 

Nail & Fix Interior 915 лепило може да се използва като контакт лепило 
или едностранно лепило.

Едностранно лепене
За постигане на най-добър резултат, нанесете лепилото на една от 
повърхностите за свързване и веднага натиснете повърхностите здра-
во една в друга. Стегнете плътно повърхностите помежду им. Те трябва
да останат механично придържани една към друга за най-малко 2 часа, 
за предпочитане, докато завърши съхненето на лепилото.

Двуконтактно лепене
Нанесете лепилото на една от повърхностите, който ще се лепят, след
което натиснете повърхностите здраво една към друга и след това ги
разделете. Задръжте отделно в продължение на 3-5 минути, в зависи-
мост от условията в стаята, след което отново натиснете плътно една
към друга. Повърхностите трябва да са притиснати плътно и подкрепе-
ни с допълнителна опора, за да се гарантира максимално сцепление. 
Те трябва да останат механично придържани за най-малко 2 часа, за 
предпочитане, докато завърши съхненето на лепилото. Избягвайте 
термични, механични или химични въздействия преди втвърдяването.


