
BOSTİK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на 

приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTİK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.  

 

гр. Истанбул, 34555, р    София, бул. Владимир Вазов 39 
тел: (+90 212) 858 01       тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70 
info@bostik.com.tr  -           www.bostik-izohim.com 

A company of TOTAL  16.01.2016 

 Simson PanelTack 

 Хибридно лепило за фасадни панели 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik Simson PanelTack е MS полимер базирано, еднокомпонентно хибридно високо еластично 
лепило, което се използва за залепване и монтаж на плоски фасадни панели, основно HPL (ламинат 
под високо налягане) облицовъчни панели. 
. 
 
Области на приложение: 
- За външно приложение при фасадни облицови; 
- Покривни апликации; 
- Парапети и подобни приложения; 
- За залепване на облицовъчни панели. 
 
Свойства: 
-  Не съдържа разтворители, силикон или изоцианати; 
-  Без разтворители и без мирис; 
-  Отлична механична якост; 
-  Дългосрочна висока еластичност с оптимална distrubition на щам 
-  Отлична устойчивост на влага и на атмосферни влияния; 
-  Лесно и бързо фиксиране; 
-  Една залепваща система за вътрешни и външни приложения; 
-  KOMO®  сертификат за качество; 
-  Устойчив на огън, EN 13501-1 Клас B, s2, d0. 
 
Технически данни: 

Цвят Светло сив 

Тип база MS polymer 

Компоненти 1 

Консистенция Гладка хомогенна паста 

Втвърдяване От влажността във въздуха 

Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°С / 50% rF) ~ 30 

Специфично тегло 1,4 гр/мл 

Време за обрзуване на коричка (начало) (+20°C / 50% r.F.) ~ 15 мин 

Якост на опън (KOMO сертификат SKG'03.08.056.1) ~ 1,1 N/mm2 

  Якост на срязване (KOMO сертификат SKG'03.08.056.1) ~ 1,1 N/mm2 

Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°С / 50% rF) ~ 50 

 Макс. допустимо движение  
 (KOMO сертификат SKG’03.08.056.1) 

4,3 мм 

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

Устойчивост на топлина между -40°C и +90°C 

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

 
Подготовка на основата : 

-  Първо се монтират носещите профили и след това се лепят панелите. 
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Приложение: 
Simson система за лепене: 
v  PanelTack  - високо еластично хибридно лепило. 
v  Primer SX Black    - грунд за дървена носеща конструкция. 
или 
v  Primer PanelTack - грунд за метална носеща конструкция. 
v  FoamTape - 12 х 3 mm за първоначално свързване на панелите и спейсър да се получи 
достатъчно дебел слой лепило. 
 
Системното прилагане на продуктовата група се състои от 4 базови етапа: 
- Simson Primer PanelTack се нанася върху повърхностите (на профилите и панелите), които ще се 
залепват, за да премахнете праха. Лепилото може да се прилага след изчакване от 10 минути, за 
да изсъхнат. 
- След като праймера е напълно сух, се прилага Simson FoamTape вертикално и непрекъснато във 
вътрешната страна (основата за лепене) на профила на приложението. Тя осигурява началната 
адхезията за облицовъчните панели и гарантира правилната дебелина за лепилото. Защитната 
лента не трябва да се отстранява на този етап. 
- В третия етап, Simson PanelTack лепилото се нанася върху профила в широка 10 мм ивица и 
успоредно на лентата. То трябва да образува форма на триъгълник. Лепилото не трябва да бъде 
по-дебело от лентата. 
- Защитния слой (с лого Simson) върху лентата се отстранява и панелите сe подравняват и се 
притискат плътно, докато се фиксират върху Simson FoamTape (и профилите). 
-. Панели се поставят в срок от 10 минути след прилагане на лепилото. 
 
Съществува голямо разнообразие на пазара от системи за фасадни панели, всяка със свои собствени индивидуални 
характеристики. Bostik работи тясно заедно с основните производители на стенни облицовъчни панели. За редица 
специфични панели поддържаме на разположение технически информационен лист (на английски и холандски).  

 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с размера на панелите. 
 
Опаковка: 
 290 мл пластмасов флакон(картуш) / 12 бр в една кутия 
 600 мл салам / 12 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, тъй като имат лимитирана трайност. 
-  Максимум 5 кашона са подредени един върху друг. 
-  Срокът на годност е 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение. Вижте кода на 
салама ВВ (Best Before) mm/yy. 
 
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“. 
 
 


