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Продукт 2720 MS WeatherSeal ButylSeal EPDM-Fix

Описание Еднокомпонентен хибриден, 
уплътнител, който не 
съдържа разтворител или 
изоцианат и може да се 
прилага за много цели. Може 
да се боядисва.

Силикон, специално пред-
назначен за уплътняване на 
външни фасади, много-
функционалeн, подходящ за 
интериорно и екстериорно   
приложение.

Еднокомпонентен, тиксот-
ропен бутилов уплътнител.

Еднокомпонентно хибридно 
лепило, което може да 
се прилага при залепване, 
монтиране и ремонт на 
EPDM мембрани и фолиа за 
фасадни системи

Области на приложение • В сгради и съоръжения - 
всички закрити и откри-
ти делатационни фуги

• В някои области на про-
зорци, врати и покриви

• Конструкции

• Облицовки

• В области при директен 
контакт с дърво

• Приложим при всички 
видове фасади

• За алуминиеви и стък-
лени фасади, за фуги на 
подове, стени и тавани

• За фуги на всички видове 
изолации 

• Вертикално

• Хоризонтално 

• При уплътняване на 
битумни хидроизолации 
и др.

• При уплътняване на ши-
роки вертикални фуги

• Фасадни системи за 
запълване на фуги във 
всички видове метали, 
дърво, арматурни инста-
лации и др.

• За залепване и уплът-
няване на ЕПДМ във 
всички разновидности 
към алуминий, стомана, 
дърво и други фасадни и 
покривни елементи.

Характеристики • Произвежда се в съот-
ветствие със стандарт: 
DIN 18540 F и DIN 52452 

• Много добра UV защита

• Леко свиване

• Отлична еластичност и 
много добра адхезия

• Без разтворител, сили-
кон и изоцианат

• Без мирис

• Еднокомпонентен, готов 
за употреба, запечатващ 
материал

• Не съдържа материали, 
които са токсични и 
вредни за човешкото 
здраве

• Трайно еластичен

• Устойчив на стареене, 
вода и UV светлина

• Антибактериален

• Не задържа боя 

• Запазва характеристики-
те си за дълго време, не 
се разпада от вибрации

• Предотвратява проник-
ването на влага и прах в 
запълнените места

• Защитава метали от 
корозия

• Устойчив на стареене, 
околната среда и UV лъчи

• Водоустойчив, става 
еластичен от влажност-
та на въздуха

• Без разтворител и мирис

• Не образува балони

• Леко свиване

• Отлична еластичност 
и много добра сила на 
адхезия

• Не е необходим грунд

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят
Бял, черен, сив, тъмно 

кафяв
Бял, черен, сив Черен Черен

Основа MS Полимер Силикон Бутил MS Полимер

Плътност 
(DIN 52451-PY)

1,5 г/cм3 1,46 г/cм3 1,20 г/cм3 1,5 г/cм3

Първоначално 
втвърдяване

2–3 часа 10 мин. 2 часа ~30 мин.

Скорост на втърдяване ~2 мм/24 ч ~2 мм/24 ч ~2 мм/48 ч ~3 мм/24 ч

Загуба на обем 
(DIn 52451-PY)

< 3% < 3% < 4% < 3%

Твърдост поShore A ~ 25 ~ 30 40 ~ 55

Опаковка
 290 мл картуш / 25 

броя в кашон 
310 мл картуш / 25 броя 

в кашон
310 мл картуш / 25 броя 

в кашон
600 мл салам/ 20 броя 

в кашон

ФАСАДНИ СИСТЕМИ 
Лепене и уплътняване на фасадни елементи
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ФАСАДНИ СИСТЕМИ
Технология за фасадни панели

Продукт Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack

Описание Силно еластично лепило, на основата 
на MS полимер, пожароустойчив EN 
13501-1, ClassB, s2, d0

Двустранна HDPE лента с лепило на 
пяна и защитно фолио от едната 
страна

Почистващ грунд за подобряване на 
адхезията на облицовъчни панели и 
метали. Simson Primer SX Black - черен 
на цвят грунд, за подобряване на 
адхезията с дървени повърхности.

Области на приложение • Външна панелна фасадна облицовка

• Покривни лайсни

• Парапети и подобни

• Залепване на фасадна облицовка и 
елементи

• Самозалепваща лента за първона-
чално монтиране на фасадни панели 
преди набиране якост на - Simson 
PanelTack

• За предварителна обработка на 
анодизиран алуминий и лакирани 
повърхности при облицовки с 
фасадни панели

Характеристики • Без разтворител и изоцианат

• Отлична механична якост

• Бързо и лесно втърдяване

• KOMO-сертифициран

• Гладка, хомогенна паста

• Сив цвят • Бързосъхнещ, до 10мин.

• Лесен за употреба, измиващ и 
почистващ грунд в едно

• Икономично използване

• KOMO-сертифициран

• Грунд на МС полимерна основа, 
предназначен за увеличаване на 
адхезията, както и за намаляване 
разхода на фугоуплътнител или 
лепило

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Светло сив Черен Прозрачен, леко жълт

Основа MS полимер HDPE лента MS полимер, грунд

Плътност 1,4 г/см3 Относително  тегло 
мин. 50 кг/м2

Относително  тегло 
0,76 г/м2

Температура за 
нанасяне

между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C -

Температура на 
устойчивост

между -40°C и +90°C - -

Якост на натиск -
Натиск на 10% 39kP

(9ISO844)

Твърдост по Shore A ~30 - -

Опаковка
290 мл картуш / 12 броя в кашон
600 мл салам / 12 броя в кашон

25 м ролка / 25 броя в кутия 50 мл кутия/ 6 броя в кашон
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ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - мастици 
на MS полимерна основа

Продукт 2730 MS SuperGrip 5075

Описание MS полимер, еднокомпонентен, хибриден уплътнител, не 
съдържа разтворител или изоцианат и може да се прилага 
за много цели. Подходящ за боядисване съгласно стандарт 
DIN 52452 / Глава 4 норми. Боята трябва да се тества преди 
употреба

MS полимер, специално предназначен за осигуряване на 
по-добра адхезия на уплътнителите с абсорбиращи и 
порести материали, както и с бетон, мазилки и др. 
увеличаване на техните стойности на съпротивле-
нието.

Области на приложение • Сгради и съоръжения, във всички закрити и открити фуги 
и отвори в сградата

• В някои части на прозорците, вратите и покрива

• В улуци и покривни канали

• Във фуги на метални и дървени конструкции

• Облицовки и др.

• Върху абсорбиращи повърхности

• Върху минерални основи и повърхности като 
бетон, гипс и др.

Характеристики • Водоустойчив, остава еластичен и мек, втвърдява се от 
влагата във въздуха 

• Без разтворители и мирис

• Много добра UV защита

• Боядисва се

• Не образува балони

• Леко свиване

• Превъзходна еластичност и много добра сила на адхезия

• Намалява консумацията

• Повишава устойчивостта

• Нанесете грунда равномерно върху основата на 
подовата настилка и проветрете

Цвят Бял, черен, сив

Основа MS полимер MS полимер

Плътност (DIN 52451-PY) 1,5 г/cм3

Начално втвърдяване ~1 час ~1 час

Скорост на 
втвърдяване ~2,5 мм/24 ч

Загуба на обем
(DIN 52451-PY)

< -10%

Твърдост по Shore A ~25

Температура за работа: между +5°C и +30°C

Последваща дейност: след 1 час, но не по-късно от 6 часа

Опаковка
290 мл картуш / 25 броя в кашон
600 мл салам / 20 броя в кашон

1 л метална кутия
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ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - мастици
на силиконова основа

Продукт Universal WeatherSeal Construction ForeverSaniter

Описание Силиконов уплътнител, 
полисилоксан-базиран, едно-
компонентен, втвърдява се 
при контакт с въздух.

alcoxy-базиран силикон, 
специално предназначен за 
запечатване и
уплътнение навън (фасади) 
и с неговите неутрални 
характеристики е подходящ 
за комплексно използване - 
външно и вътрешно

Силиконов уплътнител, 
оксим-неутрален, подходящ 
със своите неутрални 
характеристики за ком-
плексно използване, външно 
и вътрешно.

Специален силикон, 
поликсилоксанова база, 
еднокомпонентен, втвър-
дява при контакт с въздух, 
предотвратява образуване-
то на плесен и бактерии и 
поддържа цвета си за дълъг 
период от време.

Области на приложение • В конструкции стък-
ло-стъкло, стъкло-алу-
миний 

• В дограми
• При монтиране на стък-

лени детайли 
• За изолация на открити 

кабели в електрически и 
електронни задачи 

• За предотвратяване на 
водни и въздушни течове 
след процеса на боядисва-
не във кораби, самолети 
и в автомобилния сектор

• Във всички видове фасад-
ни приложения

• Запълване и уплътнение 
на алуминий и остъклени 
фасади

• Главно като фугиращ 
материал в строителния 
сектор 

• За изолация на дограми, 
санитарни системи, 
бани, кухни и т.н. 

• Във фуги на подове, 
стени и тавани

• При производството и 
монтаж на душ кабини 

• Като материал за 
запълване на облицовъчни 
и силиконови фасади

• Във фуги на вани (стени, 
басейни) 

• В мокри помещения като 
бани и тоалетни 

• Във фуги на контейнери, 
пълни с вода, резервоари 
за вода и басейни

Характеристики • Готов за употреба 
• Без разтворители 
• Лесен за нанасяне 
• Не съдържа материали, 

които са токсични и 
вредни за човешкото 
здраве 

• Постоянно еластичен 
• Устойчив на стареене, 

атмосферни условия и 
UV лъчи 

• Устойчив на абразия 
• Не се влияе от атмос-

ферните условия, при-
близително един час след 
прилагане (при 20°С) 

• Не се боядисва
• Антибактериален

• Готов за употреба, едно-
компонентен уплътните-
лен материал

• Не съдържа токсични 
и вредни за човешкото 
здраве материали

• Без разтворители
• Постоянно еластичен
• Устойчив на стареене, 

атмосферни условия и 
UV лъчи

• Не се влияе от атмос-
ферните условия прибли-
зително един час след 
прилагането (при 20°C)

• Други материали не 
задържат върху изсъхна-
лата му повърхност

• Не задържа боя

• Готов за употреба 
• Не съдържа материали, 

които са токсични и 
вредни за човешкото 
здраве 

• Без разтворители
• Постоянно еластичен 
• Устойчив на стареене, 

атмосферни условия и 
UV лъчи

• Не се влияе от атмос-
ферните условия, при-
близително един час след 
прилагане (при 20°С)

• Не се боядисва
• Устойчив на разредени 

основи и разредени 
киселини

• Антибактериален

• Поддържа цвета си за 
дълго време 

• Без разтворители
• Не съдържа материали, 

които са токсични и вред-
ни за човешкото здраве  

• Устойчив на стареене, 
атмосферни условия и 
UV лъчи

• Устойчив на абразия
• Не се влияе от атмос-

ферните условия, около 
един час след прилагане 

• Не се боядисва
• Еластичен, не се влияе 

от температурни разли-
ки между -50°С и +200°С 

• Защитава от бактерии 
и гъбички

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Прозрачен, бял, черен, 
сив, кафяв

Сив, бял, черен Прозрачен, бял, черен, 
сив, кафяв

Прозрачен, бял

Плътност (г/cм3) 1,02 ± 0,02 1,5 ± 0,05 1,00 ± 0,02; 
1,35 ± 0,02 1,00 ± 0,01

Време за образуване 
на слой ~15 мин. ~12 мин. ~8 мин. 10-15 мин.

Устойчивост 
на топлина Между -50°C и +200°C между -50°C и +180°C Между -50°C и +180°C Между -40°C и +180°C

Скорост на 
втвърдяване 2 мм/ден 2,5 мм/ден 2 мм/ден 2 мм/ден

Пълно втвърдяване 
(20°C 50 Rh) 14 дни 14 дни

Твърдост по Shore A ~23 ~30 15-25; 25-40 ≥20

Опаковка 310 мл картуш / 25 броя 
в кашон

600 мл картуш / 25 броя 
в кашон

600 мл картуш / 25 броя 
в кашон

310 мл картуш / 25 броя 
в кашон
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Продукт PU Seal Seal & Fix

Описание Еднокомпонентен уплътняващ материал, на полиурета-
нова основа, с отлични хидроизолационни и адхезивни 
качества, може да се използва външно и вътрешно.

Еднокомпонентен уплътняващ и залепващ материал, на
полиуретанова основа, с отлични хидроизолационни и 
адхезивни качества. Втвърдява се с влажността на възду-
ха и може да се използва външно и вътрешно.

Области на приложение • Разработен за работни и делатационни  фуги 
• Между сглобяеми строителни материали 
• В строителни материали и елементи, както и за запъл-

ване на фуги, които са оставени отворени 
• В сгради, за запълване на празнините между детайли 

и против блокове инструктирани за декоративни и 
конструктивни цели 

• Връзка между стената и пода на балкони и тераси 
• За запълване на фуги в конструкции като мостове, 

кейове, баражи, тунели, бетонни пътища и т.н. 
• В пукнатини и фуги на бетонни резервоари на вода; във 

фуги на поливни канали 
• При монтажа на алуминиеви, дървена и PVC дограма 
• За предотвратяване на течове в покривите, в точките 

на свързване и фугите на дъждовните улуци 
• За придържане към бетон, мазилка, камък, мрамор, дър-

во, алуминий, ламарина, тухла, емайл, керамика, и т.н. 
• Да не се използва в материали, които не са устойчиви 

на износване и напукване.

• Разработен за работни фуги в строителния сектор
• Връзки в сглобяеми строителни материали
• В строителни материали и елементи, както и за запъл-

ване на фуги, които са оставени отворени
• В сгради, за запълване на празнините между детайли и 

блокове, построени за декоративни и конструктивни 
цели

• Връзка между стената и пода на балкони и тераси
• За запълване на фуги в конструкции като мостове, 

кейове, баражи, тунели, бетонни пътища и т.н.
• В пукнатини и фуги на бетонни резервоари на вода; във 

фуги на поливни канали
• При монтаж на алуминиева, дървена и PVC дограма
• За предотвратяване на течове в покривите, в точките 

на свързване и фугите на дъждовните улуци
• За залепване към бетон, мазилка, камък, мрамор, дърво, 

алуминий, ламарина, тухла, емайл, керамика, и т.н.
• Да не се използва в материали, които не са устойчиви 

на износване и напукване.

Характеристики • Готов за употреба, еднокомпонентен уплътнител  
• Поддържа еластичността си в продължение на години 

без загуба на обем 
• Устойчив на стареене и износване 
• Не се влияе от температурни колебания (между -40°С и 

+80°С) и много химически материали (разредени). 

• Готов за употреба, еднокомпонентен уплътнител и 
лепило

• Поддържа еластичността си в продължение на години, 
без загуба на обем

• По изисквания на ISO 11600 HM F25
• Не се стича
• Устойчив на стареене и износване
• Може да се прилага боя, след като изсъхне

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Бял, черен, сив, кафяв Сив, бял, черен

Якост на опън ≥ 1,0 MPa (кг/м2) (DIN 53504) ≥ 1,0 MPa (N/mm2)

Еластичност (%) ≥ 500 ≥ 650

Твърдост по Shore A 25-35 ~40-45

Плътност (г/cм3) 1,26 ± 0,05 1,20 ± 0,05

Образуване на слой ~50 мин. (при +23°С и 50% относителна влажност) ~30-35 мин. (при +23°С и 50% относителна 
влажност)

Скорост на 
втвърдяване

~3 мм/24 ч (при +23°С и 50% относителна 
влажност)

~3 мм/24 ч (при +23°С и 50% относителна 
влажност)

Устойчивост на 
топлина

Между -40°C и +80°C Между -30°C и +70°C

Температура на работа Между +5°C и +35°C Между +5°C и +40°C

Опаковка
280 мл картуш / 25 броя в кашон   
600 мл салам / 20 броя в кашон

300 мл картуш / 12 броя в кашон 
600 мл салам / 12 броя в кашон

ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - мастици
на полиуретанова основа
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Продукт Bond 007 HT SuperFix SuperTrans

Описание Силно еластично лепило с висока 
начална якост, еднокомпонентно, MS 
полимер, с неутрално втвърдяване.

Еластично монтажно лепило, без 
разтворител, MS полимер, хибрид.

Еластично монтажно лепило, без раз-
творител, MS полимер, прозрачно.

Области на приложение • Свързва много бързо и силно бе-
тон, тухли, гипс, стъкло, керамика, 
метал, твърд PVC

• Външно и вътрешно
• За панели, знаци, стенни плоскости, 

первази и др. 

• Може да се използва както за лепи-
ло и уплътнителен материал. 

• Външно и вътрешно
• За дърво, метал и строителни 

материали
• За подводно залепване и фугира-

не (една година до следващата 
контрола)

• Може да се използва като лепило и 
уплътнител 

• Има висока адхезия към много 
материали и остава еластичен 

• Външно и вътрешно 

• В монтажни области 

• За залепване на дърво, метал и др.

• Внимание: Не е подходящо за прило-
жения от естествен и изкуствен 
камък 

Характеристики • Отлична адхезия дори и във влажни 
и порести повърхности

• Без мирис
• Без свиване 
• Постоянно еластично 
• Не съдържа разтворител
• Високо устойчив на масла, хими-

кали, разтворители, киселини и 
основи

• Много добра адхезия 
• Без разтворители 
• Постоянно еластично
• Не предизвиква корозия при метали 
• Външно и вътрешно 
• Приложимо за мокри подове 
• Няма нужда от грунд (необходимо е 

тестване)

• Без разтворители 

• Постоянно еластично

• Външно и вътрешно 

• Няма нужда от грунд

• Прозрачен

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Бял Бял, сив Прозрачен

Плътност 1,6 г/cm3 1,5 г/cm3 1,1 г/cм3

Втърдяване с влажност на въздуха с влажност на въздуха с влажност на въздуха

Време за образуване на 
слой ~5 мин. ~15 мин. ~15 мин.

Време на пълно 
втърдяване ~3 мм/24 ч ~3 мм/24 ч ~3 мм/24 ч

Якост на опън ~4 N/mm2
~2,8 N/mm2

Загуба на обем
(DIn 52451-PY)

≤3% ≤3% ≤3% (DIN 52451-PY)

Твърдост по Shore A ~60 ~55 ~45

Температура на работа От -40°С до +80°С От -40°С до + 80°С От -40°С до +80°С

Температура на 
полагане 

Между +5°C и + 40°C Между +5°C и +40°C Между + 5°C и +40°C

Опаковка
400 г пластмасов картуш / 

25 бр. в кутия
400 г пластмасов картуш / 

25 бр в кутия
310 г пластмасов картуш / 

25 бр. в кашон

ЛЕПИЛА
на MS полимерна основа
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ЛЕПИЛА
на MS полимерна основа

Продукт 2750 MS MirrorFix

Описание Еднокомпонентно хибридно лепило, MS полимер - може да 
се прилага за много цели. Подходящо за боядисване според 
- DIN 52452 / Глава 4 . Боята трябва да се тества преди 
употреба.

Еднокомпонентно, универсално, 
неутрално лепило, произведено с MS полимер, за огледала и 
посребрени от обратната страна продукти.

Области на приложение • В свързването на ламарината в производство на авто-
мобили, автомобилостроенето, контейнери, каравани 
и др.

• За производството и монтаж на климатични канали и 
климатици

• За всички видове ламарина, за запълване на фуги и 
предотвратяване на вибрации

• Специално разработен за адхезия с плочки и огледала 
(съгласно DIN EN 1036-1 / 2) 

• Добра адхезия към алуминий, стъкло, керамика, бетон и 
дървени повърхности

Характеристики • Водоустойчиво

• Без разтворител и без мирис 

• Може да се боядисва

• Не образува мехурчета 

• Леко свиване 

• Еластичност и много добра здравина на адхезия 

• Не съдържа разтворители, силикон или изоцианат 

• Няма нужда от грунд

• Готов за употреба, еднокомпонентен уплътнителен 
материал 

• Не съдържа вредни и токсични за човешкото здраве 
материали

• Не съдържа разтворители и изоцианати  

• Постоянно еластично

• Подходящо за адхезия към много различни повърхности  
без грунд 

• Не се влияе от атмосферните условия, един час след 
прилагането (при +20°C) 

• Устойчиво на слаби киселини, разтворители и минерални 
масла.

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Бял Бял

Плътност 1,5 г/cм3 1,50 ± 0,05 г/cм3

Втърдяване с влажност на въздуха

Време за образуване на 
слой ~30 мин. ~35 мин.

Време на пълно 
втърдяване ~3 мм/24 ч ~2 мм/24 ч

Загуба на обем ≤3% (DIN 52451-PY)

Твърдост по Shore A ~55 ≥50

Температура на работа От -40°С до +80°С От -50°С до +180°С

Температура на 
полагане 

Между +5°C и +40°C Между +5°C и +40°C

Опаковка
400 г картуш / 25 броя в кашон 
600 мл салам / 20 броя в кашон

400 мл картуш / 25 броя в кашон
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Продукт Aquarium

Описание Силикон на поликсилоксанова основа, втвърдява при съпри-
косновение с въздуха.

Области на приложение • За монтаж на стъкло. 
• При всички видове аквариумни производства със стъкло 

и др.

Характеристики • Безвреден за рибите 
• Без разтворители 
• Готов за употреба, еднокомпонентен изолационен 

материал 
• Леката му миризма изчезва след изсъхване 
• Не съдържа материали, които са токсични и вредни за 

човешкото здраве 
• Постоянно еластичен 
• Устойчив на стареене, атмосферни условия и UV лъчи
• Устойчив на абразия 
• Не се влияе от атмосферните условия, приблизително 

един час след прилагане (при 20°С) 
• Не се боядисва 
• Устойчив на разредени киселини и основи

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Прозрачен, бял

Плътност 1,00 ± 0,02 г/cм3

Време за образуване на 
слой ~10

Време на пълно 
втвърдяване ~2 мм/24 ч

Твърдост по Shore A ~20

Температура на работа От -40°С до +180°С

Температура на 
полагане

Между +5°C и +40°C

Опаковка 310 г пластмасов картуш / 25 броя в кутия

ЛЕПИЛА
на силиконова основа
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Продукт Wood Fix PVC Fix GM Fix

Описание Двукомпонентно лепило и активатор, 
висок вискозитет, цианоакрилат

PVC лепило, на базата на хлорирана 
синтетична смола, със съдържание на 
разтворители

Двукомпонентно лепило на базата на 
полиестер

Области на приложение • За монтаж и ремонт на дървени 
части 

• В MDF, гумени, кожени и пластмасо-
ви повърхности 

• Основно предпочитан за бързосъх-
нещи, изискващи приложения

• За съединяване на тръби под наля-
гане и без налягане, като питейна 
вода, газ, селскостопански поливни 
тръби и отоплителни тръби от 
PVC 

• Използва се за залепване на профили 
и плочи, изработени от PVC

• За залепване мрамор, гранит, 
естествен камък, плочки, бетон, 
азбест-цимент, керамика, камък, 
остъклени плочки, мозаечни плочки, 
дърво 

• При ремонт на дупки и пукнатини

Характеристики • Високо качество на сцепление 
• Подходящи за използване във 

вертикални повърхности
• Поради високия вискозитет, 

повишава силата на сцепление в 
особено порести и едва адхезивни 
повърхности

• Прави залепването устойчиво на 
вода  

• Издържа на топлина, колкото PVС

• Двукомпонентно лепило 
• Не протича по вертикални и хори-

зонтални повърхности 
• Без напукване, разделяне, омекотя-

ване и промяна на цвета при -20°C 
и +100°С 

• Устойчиво на разтворители, осно-
ви, разредени киселини и вода

• Устойчиво на UV лъчи, не си проме-
ня цвета.

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Прозрачен Прозрачен Кремав

Основа

Плътност (г/cм3) 1,05 ± 0,05 ~0,95 1,73 ± 0,02

Точка на омекване ≥ 81°C

Вискозитет (25°С) 1200-1800 ср

Работна температура Между +5°C и +40°C Между +5°C и +40°C Между +5°C и +40°C

Пълно изсъхване 24 часа 10-20 мин.

Отворено време (мин) 
(при 20°C)

4-5 5-10

Твърдост по Shore A 95 ± 5

Опаковка

50 г лепило + 200 мл аерозол 
активатор / 

24 бр. в кутия 
100 г лепило + 400 мл аерозол 

активатор / 
24 бр. кутия

50 г алуминиева туба / 40 бр. в 
кашон 

125 г алуминиева туба / 30 бр. в 
кашон 

1000 г метална кутия / 12 бр. в 
кашон

200 г кутия + 7 г втвърдител / 
24 бр. в кашон 

700 г кутия + 25 г втвърдител / 
12 бр. в кашон 

1200 г кутия + 35 г втвърдител / 
12 бр. в кашон

 ДРУГИ ЛЕПИЛА
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ДРУГИ ЛЕПИЛА

Продукт ButylCord Black 450 ButylCord White 6000

Описание Въже на бутилова гумена основа, 
черно, готово за използване.

Въже на бутилова гумена основа, бял 
цвят, предварително оформено.

Области на приложение • За автомобили, в индустрията 
бяла техника, за уплътняване на 
пластмаса и метални компоненти. 

• За да се предотврати преминаване-
то на въздух и влага между метал, 
дърво, стъкло, зидария и т.н.

• За автомобили, в индустрията 
бяла техника, за уплътняване на 
пластмаса и метални компоненти. 

• За да се предотврати преминаване-
то на въздух и влага между метал, 
дърво, стъкло, зидария и т.н.

Характеристики • Добър клас, за да се свърже към 
повърхността 

• Лесно за използване 

• Осигурява трайна, постоянна, 
здрава и гъвкава адхезия 

• Без мирис 

• Прилепва към широка гама от 
материали 

• Отлична устойчивост на вода 

• Предлага се в различни форми и 
размери

• Добър клас, за да се свърже към 
повърхността 

• Лесно за използване 

• Осигурява трайна, постоянна, 
здрава и гъвкава адхезия 

• Без мирис 

• Прилепва към широка гама от 
материали 

• Отлична устойчивост на вода 

• Предлага се в различни форми и 
размери

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Черен Бял

Химчен тип Бутилов каучук Бутилов каучук

Плътност (г/cм3) 1,6 1,6

Форма Екструдирана лента Екструдирана лента

Съдържание на твърдо 
вещество

100% 100%

Температурна 
устойчивост

От -40°С до +70°С От -18°С до +70°С

Водо и влага 
устойчивост

Добра Отлична

Масла и разтворители Не добра Не добра

Разредена 
алкалоустойчивост

Добра

UV устойчивост    Добра

Резистентност на 
почистващ разтвор

Добра

Опаковка
Предлага се в различни форми и 

размери
Предлага се в различни форми и 

размери
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Разклатете добре кутията Simson Primer PanelTack преди 
употреба. Нанесете достатъчно количество грунд върху 
повърхността за залепване, до получаване на плътен слой. 
Изчакайте да изсъхне поне 60 минути.

След изсъхване на грунда залепете Simson FoamTape вер-
тикално по цялата височина, без прекъсване. Притиснете 
лентата плътно по основата и отрежете с остър нож. 
При определяне мястото на лентата имайте в предвид 
размерите на панела и необходимото място за разлива-
не на лепилото. Не махайте веднага защитния слой от 
лентата.

Нанесете лепилото Simson PanelTack само по вертикала 
и без прекъсване. Използвайте включения в комплекта 
специален V-образен накрайник, който позволява нанасяне-
то на лепилото в триъгълна форма с ширина и височина 
9 мм, като предотвратява образуването на въздушни 
мехурчета и преразход на лепило.
По желание дюзата може да бъде скосена.

След нанасяне на лепилото премахнете защитния слой от 
двойно залепващата лента. Монтирайте панела 10 минути 
след нанасяне на лепилото. Нагласете панела на място, 
като леко го притиснете към положеното лепило, но без 
да достигате лентата. Коригирайте положението, ако се 
налага. След като панела е нагласен правилно, притиснете 
до пълно залепване по цялата дължина на лентата. 
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КАКВО Е MS POLYMER 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАПЪЛВАНЕ 
И УПЛЪТНЕНИЕ НА МЕЖДИНА
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София, бул. Владимир Вазов №39
тел. 02 417 32 61, факс 02 418 11 70

info@bostik-izohim.com
www.bostik-izohim.com

ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЛЕПИЛА ЗА МЕКИ НАСТИЛКИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ФУГИ

ЛЕПИЛА ЗА ОБЛИЦОВКИ
ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВЕНИ

ПОДОВИ НАСТИЛКИ
ВИСОКОЯКОСТНИ ЛЕПИЛА

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ&

ЛЕПИЛА ЗА МОНТАЖ

НА ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕПИЛА ЗА ПОДОВИ

НАСТИЛКИ


