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ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 
ВАШИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 
- Универсално лепене и запечатване - за 

вътрешна и външна употреба. 
- Запазва трайна еластичност. 
- Не съдържа изоцианати, разтворители и 

силикон. 
- Не се свива и не образува въздушни 

мехурчета. 
- Устойчиво на UV-лъчи, влага, плесени и 

атмосферни въздействия. 
- Прилепва идеално без грунд върху 

повечето, дори и влажни, повърхности. 
- Неутрална система на втвърдяване, почти 

без мирис. 
- Не е агресивен към метали. 
- Висока механична устойчивост и сила на 

залепване. 
- Поглъща акустични и механични вибрации. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF е висококачествено 
професионално универсално лепило на база хибридна 
технология, което се втвърдява под въздействие на 
влагата и образува здрава еластична свръзка/гума. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

На основа Хибрид 

Температура при нанасяне +5°C до +40°C   

Време за втвърдяване 2-3 мм/24 часа 

Плътност 
wg DIN EN ISO 1183-
1: 1,56 г/мл 

Стичане 
wg DIN EN ISO 7390: 
< 2 мм 

Образуване на повърхностно 
засъхнал слой 10 минути 

Удължаване при скъсване 
Wg. DIN 53504 S2: 
350% 

100 % модул на еластичност wg ISO 8339: 1,15 
МPа (N/mm²) 

Твърдост по Shore A wg DIN EN ISO 868: 
52 

Якост на опън wg DIN 53504 S2: 2,0 
МPa 

Температуроустойчивост - 40°C до + 90°C 

 
 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF е специално 
разработен като универсално лепило за строителството 
и индустрията. То може да се използва едновременно 
като здрав еластичен уплътнител за строителни фуги (не 
е подходящ за разширяващи се фуги).  Универсално 
строително лепило за лепене на много строителни 
материали, като: камък, бетон, стъкло, гипсокартон, PU, 
PVC, твърди пластмаси, емайл, керамика, мед, олово, 
цинк, алуминий, метали, сплави, неръждаема стомана, 
HPL и циментови фибропанели и дърво. За запечатване 
и лепене в хладилни помещения и кухни. 
 
СУБСТРАТИ 
Повечето строителни материали, включително камък,  
бетон, стъкло, гипсокартон, полиуретан,  PVC, твърди 
пластмаси, емайл, керамика, медни, оловни, цинкови и 
калаени повърхности, алуминий, метали,  сплави, 
неръждаема стомана, HPL плоскости, фиброциментови 
плоскости и дърво. 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
(СУБСТРАТА) 
Температура при нанасяне от +5°C до +40°C (отнася се 
както за субстрата, така и за температурата на въздуха). 
Всички повърхности трябва да са твърди, чисти, 
обезмаслени и обезпрашени. Почиствайте 
повърхностите с Bostik Cleaner. FIXPRO MULTI USE 
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WEATHERPROOF прилепва отлично без нужда от 
грундиране към повечето непорьозни субстрати. 
Порестите повърхности трябва да бъдат грундирани. 
Винаги правете тест за прилепване преди употреба. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Отрежете върха на флакона над резбата. Отрежете 
накрайника под ъгъл 45° до желания диаметър и го 
завийте на флакона. Поставете флакона в пистолет и 
натискайте спусъка на пистолета, докато от накрайника 
излезе лепило. Нанасяйте лепилото на вертикални 
ивици на разстояние 10-20 см една от друга върху една 
от повърхностите. Не нанасяйте лепилото на точки! 
Препоръчва се да използвате двойнолепяща лента с 
дебелина 3 мм, за да се подпомогне залепването през 
първите 24 часа и да осигури желаната дебелина на слоя 
лепило. 
 
НАНАСЯНЕ 
Ръчен , пневматичен или автоматичен пистолет. 
 
РАЗХОДНА НОРМА 
15 линейни метра при 5 мм диаметър на ивиците. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Невтвърден материал, както и използваните 
инструменти, се почистват с Bostik Cleaner. Втвърден 
материал може да бъде отстранен само механично. 
Ръцете могат да се почистват с мокри кърпи и/или 
сапунена вода. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ  
- Не е подходящо за лепене на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

меки пластмаси, неопрен и битумни материали. 
- Не е подходящо за естествен камък и огледала. 
- Не е подходящо да е в контакт с хлориди (басейни). 
 
СРОК НА ГОДНОСТ 
До 18 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 
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM 
- EN 15651-3: S XS3 
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM 
- Emicode EC1 Plus 
- ISEGA 
- A+ French VOC Regulation  
- LEED 
- Emission Certificate M1 
 
ГАРАНЦИЯ 
Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, 
неговият продукт отговаря на спецификацията му. 
 
НАЛИЧИЕ НА ПРОДУКТА 
Art. NR / Цвят Вид 

12015321 / Бял Картридж 290мл 

 

 
 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

+31 (0)162 491 000 


