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 EPDM Fix 

 MS полимер лепило за EPDM 
 
 
Bostik EPDM Fix е на основа MS полимер (MSP), еднокомпонентно, хибридно лепило, което е 
специално разработено за залепване и монтаж на EPDM мембрани и фолиа за фасадни системи и 
други продукти на база естествен каучук.. 
  

Области на приложение:  
- Фасадни системи с EPDM; 
- Транспортни ленти;  
- Други материали на база каучук; 
- За всички видове метал, дърво, алуминий и други монтажни работи, за да се уплътнят фугите. 
  
Свойства: 

-  Водоустойчив;  
-  Става еластичен и мек с влажността на въздуха; 
-  Без мирис;  
-  Устойчив на вода и атмосферни влияния; 
-  Не се образува шупли(мехурчета); 
-  Леко свиване; 
-  Отлична еластичност и много добра адхезия;  
-  Не съдържа разтворители, силикон или изоцианат; 
-  Без грунд (необходимо е прилагане на проба); 

 

Технически данни: 
 

Цвят Черен 

Тип  MSP - Modified Silane Polymer  

Втвърдяване С влажността във въздуха 

State of Condition (DIN 52454-ST-U-26-23)  Intact condition < 2 mm  

Extrusion Rate (DIN 52456-6 mm)  > 100 gr/min  

Плътност (DIN 52451-PY)  1,5 gr/cm3  

Повърхностно втвърдяване (мин) (+23°C / 50% r.F.)  ~ 30 min  

Втвърдяване - продължителност (+23°C / 50% r.F.)  ~ 3 mm / 24 h  

Загуба на маса (DIN 52451-PY)  < -%3  

Якост на натиск (2 mm филм)  ~ 2,0 N / mm2  

Elongation@break  (2 mm филм)   003% ޓ 

Твърдост по Shore А (53505, 4 weeks 23°C / 50% r.F.)  ~ 55  

Еластичност (DIN EN 27389-B-200)  > %70  

Коефицент на разтежение  
(в зависимост от ширината на фугата)  

10% 

Температурен диапазон при експлоатация между -40°C и +80°C  

Температурен диапазон при прилагане между +5°C и +40°C  
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 

Подготовка на основата : 
-  Може да се използва без грунд при алуминий, бетон, поцинкована и стоманена ламарина, твърд 

PVC, полистирол и поликарбонат. За порести повърхности може да е необходим грунд.  
-  Сцеплението и съвместимостта с пластмасови материали трябва да бъдат тествани. 
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-  Съвместимостта с покритията  при боядисани и обмазани повърхности (например, хидрофобни 
фасади) следва да бъдат предварително тествани. 

-  Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи,  без прах и омасляване.  
-  При някои видове акрилни покрития, е възможна известна загуба на сцепление, която може да 

възникне в резултат свойствата на лепилото.  
- Необходим е предварителен контрол (проба) за естествени и синтетични камъни. 
 
Приложение: 
-  Пакетът (салама) се отрязва от единия край и се фиксира в подходящ пистолет заедно с човката. 
-  Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета.  
-  Фугите или линиите с лепило се правят без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.  
-  Отворени пакети (салами) трябва да се консумират възможно най-бързо. 

 

Почистване след прилагането: 
-  Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин или алкохол в рамките на 10 минути.  

-  Почиства се само механично след нанасяне. 
 

Рискови фрази:  
Съдържа аминоцилан. Може да предизвика алергични реакции 
 

Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с приложението. 
 

Опаковка: 
  600 мл салам / 20 бр в кашон. 
 
Съхранение: 
-  Трябва да бъда защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия. 
-  Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага. 
-  Максимум 8 кутии са подредени един върху друг. 
-  Срок на годност е максимум 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 
 


