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ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 
Вашите интелигентни предимства 
- Висока първоначална и крайна якост на 

залепване (без нужда от фиксиране по 
време на съхнене). 

- Без разтворители.                               
- Подходящ за EPS и XPS. 
- Може да се боядисва с водоразтворими и 

синтетични бои. 
- Отлично прилепване към повечето, дори 

леко влажни повърхности. 
- Почти без миризма. 
- Лесен за нанасяне и почистване. 
- Не е агресивен към метали. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
FIXPRO INTERIOR & WOOD е лепило на основа акрилна 
дисперсия с широко приложение и висока първоначална 
якост. Процесът на изсъхване на лепилото се дължи на 
изпаряване на съдържащата се в него вода, за да се 
оформи силно и здраво слепване. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основа Акрилна дисперсия 

Температура на полагане + 5°C до + 40°C 

Време за втвърдяване 1 ден 

Плътност 
DIN EN ISO 1183-1: 
1,30 г/мл 

Стичане 
DIN EN ISO 7390: < 2 
mm 

Отворено време 5–10 мин 

Температурна устойчивост - 20°C to + 75°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
FIXPRO SEAL INTERIOR & WOOD е специално разработен 
за лепене на дърво, дървени плоскости и PVC към 
тухлени, каменни или бетонни повърхности. Подходящ 
също и за залепване на EPS и XPS орнаменти и 
декоративни детайли. За вътрешна употреба. 
 
СЪВМЕСТИОМОСТ СЪС СУБСТРАТИ 
Дърво и дървени плоскости, гипсокартон, PVC, зидария, 
камък, бетон, EPS и XPS*. Единият субстрат трябва да 
бъде с пореста структура. 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ 
Приложение: при температура от +5°C до +40°C (отнася 
се както за температурата на въздуха, така и за 
температурата на повърхностите). Всички повърхности 
трябва да бъдат стабилни, твърди, чисти, сухи, 
обезмаслени и обезпрашени. Необходимо е 
предварително почистване на повърхностите от дребни 
частици. Силно порьозни материали като гипс, аериран 
бетон, варовик и други трябва да бъдат грундирани със 
смес от 1 част FIXPRO INTERIOR & WOOD и 2 части вода. 
Винаги правете тест за прилепване преди полагане! 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Отрежете върха на опаковката, като внимавате да не 
повредите резбата. Отрежете върха на накрайника под 
ъгъл 45 ° до необходимия диаметър и завийте върху 
флакона. Поставете флакона в пистолет за силикон и 
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многократно натиснете спусъка, докато лепилото се 
появи. За най-добри резултати поне една от двете 
повърхности трябва да е пореста. Приложение за 
панели: - Нанесете лепилото на 6 мм ленти на 5 см от 
ръба и приблизително 20 до 40 см една от друга. Веднага 
притиснете плътно панела към стената. Приложение при 
первази, летви и други: -Нанесете лепилото на ивици на 
разстояние 20 см. Елементът трябва да се позиционира 
чрез плавно приплъзване и равномерно притискане. 
Накрая трябва силно да притиснете за здраво 
прилепване.  При необходимост, допълнително 
фиксирайте за период до 24 часа. 
 
НАНАСЯНЕ 
Ръчен или пневматичен пистолет. 
 
РАЗХОДНА НОРМА 
400–600 г/м2. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Инструментите трябва да бъдат почистени с вода след 
употрба. Отстраняването на полепнал по ръцете 
материал става чрез мокри кърпи и/или сапунена вода. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ  
Неподходящ за PE, PP, PC PMMA, PTFE, меки пластмаси, 
неопрен и битумни субстрати. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ 
До 12 месеца от датата на производство в оригинална 
неразпечатана опаковка, съхранявана на сухо място при 
температура от +5°C до +25°C. 
 
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
Информационният лист за безопасност трябва да бъде 
прочетен внимателно преди употреба. Той се предоставя 
при поискване и може да се получи през Bostik websites. 
 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
- A+ French VOC Regulation  
- Emicode EC 1  

 
ГАРАНЦИЯ 
Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, 
неговият продукт отговаря на спецификацията му. 

НАЛИЧЕН ТИП ПРОДУКТИ 
Art. NR / Цвят Вид 

12015317 / Бял Картридж 280мл 

 

 
 

 

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации 
(включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и 
е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този 
документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, 
възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг 
начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този 
документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи 
отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, 
непълноти и/или неточност на този документ. Това включва, но не се 
ограничава до непълноти и/или неточност поради технологични промени 
или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на 
този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва 
правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи 
отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на 
продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете 
и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с 
продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за 
извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът 
е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин 
се прилага продуктът и/или каквито и да било обстоятелства, свързани със 
събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и 
следователно не поемаме никаква отговорност за каквито и да било щети. 
Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи 
условия, подадени в Нидерландската търговска камара. 
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