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 MirrorFix 

 Монтажно хибридно лепило за огледала 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik MirrorFix е мултифункционално неутрално монтажно, MS Polymer хибридно лепило, без 
разтворители, разработено да се ползува при монтажа на огледала и други посребрени продукти. 
 
Области на приложение: 
- То e специално разработено за адхезията към сребърната амалгама за  огледала (съгласно DIN EN 
1036-1 / 2); 
-  висока ахезия към алуминий, стъкло, керамика, бетон и дървени повърхности. 
 
Свойства: 
-  Готово за употреба, еднокомпонентен уплътнителен материал; 
-  Не съдържа материали, които са токсични и вредни за човешкото здраве; 
-  Без разтворители и изоцианати; 
-  Постоянно еластичен; 
-  Подходящо за адхезия към много различни повърхности, дори и без грунд; 
-  Не се влияе от атмосферните условия, един час след прилагането (при +20°C); 
-  Устойчиво на слаби киселини, разтворители и минерални масла; 
-  Специално одобрение от ùLúecam (завод за стъкло). 
 
Технически данни: 
 

Цвят Бял 

Якост на опън (2 мм филм) ≥ 2,0 N / mm2 

Удължение @ скъсване (DIN 53504 – S1) ≥ 400 % 

Модул @ 100% удължение (N/mm²) ≥ 1,1 

Твърдост по Шор А  ≥ 55 

Плътност (гр/см3) 1,52 ± 0,05 

Време за обрзуване на повърхностен филм  ~ 20 мин 

Скорост на съхнене  ~ 2 мм / 24 часа 

Устойчивост на топлина  между -50°C и +180°C 

Температура на околната среда при приложение между +5°C и +40°C 

 
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 

Подготовка на основата : 
-  Повърхностите за нанасяне трябва да са здрави, сухи, да бъдат чисти и без прах и омасляване.  
 

Приложение: 
-  Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността и  капачката (човката) се фиксира 
към пълнителя чрез навиване.  
-  Лепило трябва да бъде приложено вертикално на ленти. 
-  Лентите трябва да са дълги 20 см и с максимална ширина 10 мм. Дебелина на лепилото трябва 
да бъде поне 2 мм след като огледалото е вече фиксирано. Отстоянието между лентите трябва да 
бъде минимум 20 см. 
-  Като мярка за безопасност, по време на залкепването на огледалото, се препоръчва да се 
фиксира с лента от извън продължение на 2 дни, докато лепилото изсъхне напълно. 
-   Адхезията с недефинирани основи трябва да се тества предварително. 
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-  Отворени пълнители трябва да се употребят възможно най-бързо.  
-  Не прилагайте на открито в дъждовно време.  

 
Почистване след прилагането: 
-  Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с чист спирт или 
алкохол в рамките на 10 минути.  
-  Почиства се само механично след изсъхване. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с приложението. 
 
Опаковка: 
400 гр пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия 
 
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 една върху друга. 
-  Срокът на годност е 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“. 
 
 


