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PanelTack  
за лепене на 
Trespa Meteon® [FR] 
 

Simson PanelTack е високо еластично лепило на базата на SMP (Silyl Modified Polymer), втвърдяващо се от влагата.  PanelTack 

не съдържа изоцианат и разтворители. 

Приложения 
Лепене на G-Ext® екстериорни панели при:  
v Фасадни облицовки.  
v Покривни стрехи. 
v Тавани и навеси.  
v Стенни облицовъчни панели при веранди и терси.  
V Парапети 
 

 
 

PanelTack характеристики:           BUtgb 

v Дълготрайно и високо еластично, с оптимално разпределение на напрежението.  
v Подходящ за залепване на големи панели с диагонал до 3,44м 
v Белгия: Изпитано от WTCB (върху дърво, така също и алуминий) за (ATG) сертификация на Trespa 
Meteon®. 
v Осигурява Trespa Meteon® стандарта по отношение на реакцията на огън, класифицирани като D, 
s2, d0. 
v Отлична механична якос Осигурява Trespa Meteon® FR по отношение на реакцията на огън, 
класифицирани като B, s2, d0т. 
v Отлична механична якост. 
v Добра влагозащитa и устойчивост на атмосферни условия. 
v Бърз и лесен монтаж. 
v Оптимално предварително третиране на панелите на Trespa Meteon® FR с уникалните Easy Clean Wipes.. 

 

Simson система за лепене 
Системата за лепене се състои от: 

  PanelTack     високо еластично лепило. 

 Primer SX Black   грунд за дървена носеща конструкция. 

 Easy Clean Wipes (ECW)    за предварително третиране от страната за залепване  

 или Primer PanelTack         на Trespa Meteon® (FR). 

 Primer PanelTack     грунд за метална подконструкция. 

FoamTape 12 x 3 mm    за първоначалното свързване на панелите и дистанционер, за да се получи 

достатъчно дебел слой лепило. 
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PanelTack за лепене на Trespa Meteon® [FR] 
 
Информация за строителния конструктор 

Национален технически стандарт BRL 4101 част 7  
Системата PanelTack отговаря на изискванията в Националния технически стандарт на холандия (BRL) като "лепило за 
фиксиране на външни стенни облицовъчни панели": 
 

  Грунд Грунд Якост на Якост на Макс, допустимо 

   върху дърво върху панела срязване опън изместване 

    N/mm2 N/mm2 mm 

PanelTack grey  SX Black   Primer PanelTack 0.11 0.27 4.3 

   или ECW    

 

За строителни изчисления покриващи указанията (BRL), коефициент на безопасност 4 за якостта на опън и коефициент на сигурност 

10 за силата на срязване, трябва да бъдат взети под внимание. Ширината на ивиците с лепило трябва да е приблизително 13 мм. 

Тегловно натоварване от панелите 
Натоварването в резултат от теглото на облицовъчните панели не трябва да се разглежда при изчисления, като изискването за 

товар ще бъде изпълнено от системата за фиксиране. 

Ветрово натоварване: 
Ветровото натоварване, трябва да бъде взето под внимание. Вижте Eurocode част 1-4, който е за Холандския национален стандарт 

NEN-EN 1991-1-4 (предишен NEN 6702) и за Белгия NBN-BG-04.01.1991 (предишен NBN-B-03-002-1) норми и изисквания по 

отношение на ветрови натоварвания. В европейски страни, различни от Холандия или Белгия, стандартите може да се различават 

по съдържание с холандските и белгийските стандарти, затова съветваме да се консултирате и с местните оторизирани тестови 

институти. При изчислението за якост на опън  трябва да се използва стойност от 0,27 N/mm2, като се взема коефициент на 

безопасност 4, както се изисква в Технически насоки BRL 4101 част 7. Въз основа на тези насоки се препоръчва количеството на 

лепилото, което се използва, системата лесно ще отговори на изискванията за ветрово натоварване при нормални приложения. 

Реакция на огън 

В Европа фасадните облицовъчни конструкции трябва да отговарят на клас D съгласно EN 13501-1, в Холандия при 

височина до 2,5 м (в някои конструкции) и над 13 м дори в клас B. Нормите и изисквания в други европейски страни, 

различни от Холандия може да се различават затова ние препоръчваме да се консултирате с местните 

сертифицирани тестови институти за подробна информация. Trespa Meteon® (FR) свързани с PanelTack, попадат на 

базата на тестове, съгласно EN ISO 11925-2 и EN 13823 в едни и същи европейски норми съгласно EN 13501-1, относно 

механично фиксирани панели, което е: 
   Поведение при пожар  Допълнителна класификация 

Trespa Meteon® Standard  D  s2  d0 

Trespa Meteon® FR  B  s2  d0 

 

Максимален размер на панела: 

PanelTack е силно еластично лепило, следователно възможните деформации на панелите Trespa Meteon® (FR) могат да бъдат 

абсорбирани в слоя лепило. При монтаж на Trespa Meteon® (FR) панели максимално срещащо се изместване от 2,5 мм/м 

трябва да бъде взето под внимание. Според нормите на BRL 4101 част 7 максималната еластична деформация, която системата 
PanelTack все още може да поеме на практика, не може да надвишава 4,3 мм. Това означава, че максималният диагонал на 
панелите не може да надвишава 3440 мм. 
Според новите указания на Trespa (във връзка с TS 450, версия 03-2010), ние ви съветваме в случай на панели с  дължина на 

диагонала между 2750 и 3440, да се консултирате  както с Trespa, така  и с Bostik. 

Забележка  
Панелите трябва да бъдат равномерно плоски преди лепене. В този аспект големите панели са по-критични, отколкото малките 

панели, следователно допълнителни грижи за правилната работа и съхранението са неизбежни.  
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PanelTack за лепене на Trespa Meteon® [FR] 
 
Минималните ширини на подпорите при изграждането на конструкцията зависят от функцията на опорите:  

I.  Опори за фуги     95 mm  

II / III.  крайни и междинни подпори   45 mm  

вижте също подробните чертежи 

 

Минимална дебелина на (дървена) опора   28 мм  

 

Разстоянията между носещите летви за подпорите, както е посочено от производителя на панела. За Trespa Meteon® (до 6 м 

височина), това означава: 

 

Дебелина на панела   6 mm 8 mm 10 mm 

2 support battens   400 550 550 

3 support battens or more  500 650 650 

Забележка:  
* При хоризонтални приложения (тавани, навеси) тези разстояния трябва да бъдат умножени с 3/4.  
* При сгради над 6 м, това се определя от строителния конструктор. Като правило се прилага 50 мм по-малко разстояние, 

отколкото е посочено в таблицата по-горе. 

Конструкция на супортите (подконструкция): вентилация  

Носещите летви за супортите трябва да се монтират само вертикално. Зад панелите трябва да има отворена  кухина 

за вентилация миниммум 20 мм. Освен вентилационните отвори / слотове на най-малко 50 см2/м,  както на горната 

така и в долната част на фиксираните панели. За хоризонтални приложения е за предпочитане да се прилагат летви 

перпендикулярно на фасадата, за да се вентилира и над късия край. 

 
Конструкция на супортите (подконструкция):  избор на материали 

Подходящ дървен материал: четиристранно гладко рендосани , чисти, сухи, без прах и мазнини различни видове дървесина 

(смърч, меранти и т.н.) дървесните видове трябва да бъдат достатъчно издръжливи за изграждане на конструкции съгласно NEN 

5461 и NEN 5466, клас C 18. Максималното съдържание на влага в дървото е 18%. Дървесината може да съдържа консерванти, 

базирани на соли, цинк и мед например Wolman salts. Консултирайте се с Bostik в случай на съмнение. 

Подходящи метали: суха и гладка (поцинкована) стомана или (анодизиран) алуминий. Тези метали трябва да бъдат устойчиви 

на ръжда и след фиксиране те трябва да отговарят на съответните стандарти. Емайлирани метали също са подходящи, но може 

да се прилагат различни инструкции за употреба. Консултирайте се с Bostik относно това. 

Лакове: Ограничен брой лакове, прилагани чрез пръскане, са подходящи за лепене с PanelTack. Консултирайте се с Bostik относно 

това. 

 

Минимална ширина на фугата  

Препоръчително е фугата (междината) между панелите да е с ширина 10 мм.  

 

Теоретична консумация: 
 

Panel surface      1 м2  100 м2  Стандартни опаковки 

Simson FoamTape    0.12 ролки 12 ролки  25 м ролка 

Simson PanelTack    0.24 салама 24 салама  600 мл салам 

Simson Easy Clean Wipes    0.2  20 пакета пакет 

  или Simson Primer PanelTack (panel)   0.03 tins  3 tins  500 мл tin 

 Simson Primer SX Black (wood)   0.03 tins  3 tins  1000 мл tin 

       или  

   Simson Primer PanelTack    
0.03 tins  3 tins  500 мл tin 
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PanelTack за лепене на Trespa Meteon® [FR] 
 
Условия при приложение 
Облицовъчните панели могат да бъдат залепени на закрито (във фабрика) или на строителната площадка. Прилагат 
се при следните условия: 
v Не прилагайте грундиране или лепене в случай на дъжд. 
v Не прилагайте в случай на много висока влажност на въздуха, например по време на гъста мъгла. 
v Избягвайте кондензацията и на двете конструкцията(опорите) и панелите: точката на оросяване трябва да е 3°C над 
температурата на основата. 
v Прилагайте между +5°C и +30°C. 
 
Условия преди лепене  
v Предпазвайте от деформиране панелите, поради влиянието на влагата.  
 

Начин на употреба  
1. Предварителна обработка на конструкцията 
Подконструкцията (супортите) трябва да се грундират преди или след монтажа им. Използвайте Primer SX Black за дърво и Primer 

PanelTack за метал. Един (непрекъснат и затворен) слой грунд е достатъчен. Не трябва да се използват повторно остатъци от грунда. 

Избягвайте замърсяване на конструкцията с прах и мазнини след нанасяне на грунда. 

Дървена подконструкция: Разклатете 

неотворената кутия Primer SX Black добре преди 

употреба и отлейте от грунда в чист съд. 

Използвайте специален комплект с ролки за 

нанасяне. Нанесете достатъчно грунд върху 

повърхността на сцепление в непрекъснат и 

плътен слой. След прилагане минимално време 

на сушене е 60 минути. Не прилагайте на по-

голяма повърхност, отколкото може да бъде 

налепена в рамките на 24 часа. 

Метална подконструкция: Нанесете грунда PanelTack направо от кутията върху чиста кърпа или салфеткак без мъх и пигменти. 

Твърдо натъркайте опорите с кърпа напоена с грунд. Минимално време за съхнене след нанасянето е 10 минути. Заменяйте 

кърпите редовно с нови. Да не се третира по-голяма повърхност, отколкото  може да бъде налепена в рамките на 6 часа. 

 

2. Предварителна обработка на панелите 

Използувайте  Easy Clean Wipes за да почистите страната за лепене 

на Trespa Meteon® (FR). Натрийте панела здраво с кърпичките по 

цялата дължина и широчина от мин. 10-15 см (там, където 

лепилните ленти би трябвало да бъдат). Те са готови за употреба 

кърпи без тъкани и са по-удобна и щадящи околната среда, 

отколкото обичайния разтворител, съдържащ грундове и 

почистващи препарати. Като алтернатива на Easy Clean кърпички 

Primer PanelTаck може да се използва както за почистване така и за предварителна обработка. Минималното време за изсъхване  

е 10 минути.  

 

3. Приложение на FoamTape 

След като праймера изсъхне, FoamTape се прилага 
вертикално по супорта на конструкцията, без прекъсване. 
Натиснете FoamTape плътно върху супорта и го отрежете с 
остър нож. При вземането на решение за правилната 
позиция и дължина на лентата също да се имат в предвид 
размерите на опорите, размерите на панелите и 
необходимото място за лепилото. Да не се отстранява 
веднага защитния слой след прилагане на FoamTape. (Вижте 
стъпка 5). 
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4. Прилагане на лепилото със специален накрайник 
Нанесете PanelTack само вертикално и без прекъсване, след 
прилагането на лентата FoamTape. Използвайте ръчeн или 
пистолет с въздушен натиск. Специален V-образен накрайник 
е поставен заедно с пълнителите(салами) PanelТак. Това 
позволява да се прилага  лепилото на лента (линия) с 
триъгълна форма, с ширина и височина от 9 мм. Използването 
на този специален накрайник предпазва от образуване на 
въздушни мехурчета и ненужна загуба на лепило. Вместо V-
среза може да се отреже друг накрайник косо. 
 

5. Полагане на панела 
Сега отстранете защитния слой от лентата. Поставете панела в рамките на 10 
минути след нанасянето на лепилото. Позиционирайте панела. Корекция все 
още е възможна, докато панелът докосне лентата и залепи за нея. За добро и по-
лесно позициониране в крайна сметка се използват съвместно дистанционери, 
подкрепящи блокове или хоризонтални летви. За по-лесно манипулиране 
засмукваща стъкласка скоба(лапа) също може да бъде полезна. След като 
панелът се позиционира правилно, той трябва да се натисне надолу, чрез леко 
притискане по цялата дължина на лентата FoamTape. Избягвайте лентите с 
FoamTape да се натиснат едновременно. Вече е невъзможно да се коригира 
позицията на панела. Вижте в детайлни чертежи. 

 

6. Почистване 
Невтвърдил грунд неизъхнали остатъци от лепилото могат да бъдат отстранени с подходящ почистващ препарат като Simson 
Liquid 1. Използвайте чиста кърпа или салфетка без мъх и пигмент. Тествайте на малка площ,  чистителя да не атакува или да не 
замърси панела. 
 
7. Отстраняване на защитното фолио от лицевата страна на панела 

Веднага след залепването защитното фолио, ако има такова, на лицевата страна на панела трябва да бъде отстранено. 

 

Детайли: 
Фасада / стена (фронтален изглед)                III. Краен супорт(подкострукция) - дърво  

 

I. Основен супорт(подкострукция) - дърво  I. Основен супорт(подкострукция - алуминий

 

II. Междинен супорт(подкострукция) - дърво II. Междинен супорт(подкострукция)- алуминий 

 

1) Simson Primer PanelTack  3) Simson PanelTack 

2) Simson Primer SX Black (дърво)  4) Simson FoamTape 

 5) Simson Primer PanelTack (алуминий) 

5 

5 
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PanelTack за лепене на Trespa Meteon® [FR] 
 

Технически данни PanelTack 
База   SMP (Silyl modified Polymer) 
Компоненти 1 
Тип еластично 
Консистенция гладка, хомогенна паста 
Якост на срязване   ~ 1.8 N/mm2 
Якост на опън: макс 

допутима  
~ 2.5 N/mm2 

Разтежение (максимално) 4.3 мм 
Твърдост (Shore A) 55 
Specific gravity   1.4 г/мл 
Flow resistance 25 mm   0 mm (at 20°C) 
Skin formation (start)   15 minutes (at 20°C/50%RH) 
Temperature resistance   -40°C till +90°C 
Температура за приложение   +5°C till +30°C 
Packaging & Article code   290 ml cartridges   art. code 131.670

  600 ml sausages   art. code 133.692

Цвят   светло сив 
Условия на съхранение   на сухо и хладно между +5°C и +25°C. 

Може да се съхранява в продължение 

най-малко на 12 месеца в неотворена 

опаковка. Виж кодa на опаковката: 

B(est) B(efore) mm/yy. 

Primer SX Black  

Приложение предварителна обработка на дървена 

подконаструкция 
Сухо вещество  ~ 50% 
Относително тегло 1.03 г/мл 
Точка на възпламеняване < 21°C 
Време за съхнене 60 минути (при 20°C/50%RH) 
Цвят   черен 
Условия на съхранение   на сухо и хладно между +5°C и +30°C. 

Може да се съхранява в продължение 

най-малко на 12 месеца в неотворена 

опаковка. Отворенa опаковка има 

ограничен срок на годност. Виж кодa на 

опаковката:  B(est) B(efore) mm/yy. 
Опаковка и код артикул 1 л tin  (6 tins кутия) 023.350

  

Допълнителна информация 

Следните публикации са на разположение при 

поискване:  информационни листове за безопасност 

(MSDS):  моля вижте www. simson.nl 

 
 

 

 

 

Primer PanelTack 
Приложение   предварителна обработка на панел и 

алуминиева подконаструкция 
Време за съхнене (минимум) 10 минути 
Температура за приложение   +5°C till +30° 
Сухо вещество   17 % 
Относително тегло 0.76 г/мл 
Точка на възпламеняване + 9°C 
Цвят   прожзрачно жълто 
Условия на съхранение   на сухо и хладно между +5°C и +30°C. 

Може да се съхранява в продължение 

най-малко на 12 месеца в неотворена 

опаковка. Отворенa опаковка има 

ограничен срок на годност. Виж кодa 

на опаковката: B(est) B(efore) mm/yy. 
Опаковка и код артикул  500 мл tin                                         022.111 

 

 

Комплект за прилагане и валяци 
Primer SX Black може да се прилага със специален набор от: валяци от 

кадифе, четка  с дръжка и тава за боя. Валяците предлагат ниска 

консумация и оптимално предварително третиране. 

FoamTape 
Описание  Двойно-самозалепяща  HDPE лента 

(12 x 3 mm) със защитен слой от едната 

страна 
Приложение   fза първоначална връзка на панела и 

като дистанционен елемент за 

достатъчно маса и дебелина на 

адхезивния ръб лепило 
Относително тегло ~ 60 кг/м2 
Якост на срязване   ~0.27 N/mm2 (KOMO- Certificate) 
Якост на опън: ~ 0.27 N/mm2 (KOMO- Certificate) 
Опаковка и код артикул 25 м ролка   art. code 182.771

Температура за приложение   +5°C до +35°C 
Условия на съхранение   на сухо и хладно между +5°C и +30°C. 

Може да се съхранява в продължение 

най-малко на 12 месеца в неотворена 

опаковка. 
Цвят     черен 

 


