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Fix&Go 
Лепило за обувки  

 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРОДУКТА  
RA5 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
-  Еластично 
-  Безцветно 
-  Устойчиво на вода и температурни амплитуди 
-  Висока механична якост 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Еластично лепило за поправка на обувки. Оформя 
изключително силна и безцветна връзка, устойчива на 
променящи се атмосферни условия. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Безцветно лепило, създадено за поправка на обувки. 
Залепва различни материали, използвани при 
производството на обувки (кожа, различни видове 
гума, обработени платове, повечето видове пластмаса). 
Оформя изключително здрава и гъвкава свръзка. 
Устойчиво на променливи атмосферни условия и 
температурни амплитуди.  
 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

База 
Полиуретани, разтворени 
в органични 
разтворители 

Цвят безцветно 

Плътност 0.84-0,88 g/cm3 

Време за нанасяне След 5 минути 

Време за пълно 
стягане 12 hours 

Температурна 
устойчивост в 
диапазон 

-30°C to +80°C 

pH 4-6 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Залепва: кожа, различни видове гуми, промазани 
платове, повечето видове пластмаса. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХОСТИТЕ 
Повърхностите трябва да са сухи, чисти и без прах. 
Преди нанасяне на лепилото обработете повърхностите 
с фина шкурка и ги обезмаслете. 
  
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Нанесете лепилото на двете повърхности и го 
разпределете равномерно. Изчакайте разтворителите 
да се изпарят за около 5 минути на температура 18°C. 
Притиснете силно двете повърхности и ги оставете по 
този начин за минимум 12 часа. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Премахнете праха с разтворител (проверете 
повърхностите предварително). 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
Не използвайте лепилото за залепване на полиетилен 
(PE), полипропилен (PP) и тефлон (PTFE).  
Прочетете внимателно инструкциите за употреба на 
опаковката на продукта и информационния лист за 
безопасност. 
 

 
 

СРОК НА ГОДНОСТ 
24 месеца от датата на производство. Да се съхранява 
на температура от +5°C до +25°C. Да се пази от влага. 
 
ОПАКОВКА 

ART. No ЦВЯТ ОПАКОВКА 

BOK638127 прозрачно 20 ml 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

+359 82 847 100 


