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ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  EEXXPPRREESSSS  
ббъъррззооссттяяггаащщоо  ппррооффеессииооннааллнноо  ммооннттаажжнноо  ллееппииллоо                                                              
ззаа  ееккссппрреесснноо  ии  ииззккллююччииттееллнноо  ззддррааввоо  ззааллееппввааннее  ии  ммооннттаажж  ббеезз  
ииннссттррууммееннттии  ннаа  ппоорреессттии  ии  ннееппоорреессттии  ппооввъъррххннооссттии      
  
  

Предназначение 
 
ТЕРАФЛЕКС® EXPRESS е бързостягащо монтажно лепило с 
формула на база разтворители, която свързва моментално, 
без изчакване. Лепилото е с много голяма начална якост и 
има отлична адхезия към почти всички строителни 
материали – дърво, бетон, керамика, камък, мазилка, стъкло, 
PVC и др. Подходящо е за лепене на различни порьозни и 
непорьозни материали към тях, без да са необходими 
инструменти и без  допълнително механично укрепване, 
замествайки употребата на гвоздеи, винтове, дюбели при 
монтажните работи. За вътрешна и външна употреба. 

Предназначен е за лепене на дървени плоскости, стенни 
облицовъчни плоскости и ламперии от дърво, шперплат, 
ПДЧ, корк, гипсокартон и др. Препоръчва се за залепване на 
прозоречни первази, дървени рамки и каси на врати, 
дървени корнизи и лайсни от дърво и PVC, монтиране на 
гипсови корнизи и орнаменти по тавани и стени. Подходящо 
е също така за залепване на декоративни панели, дървени тухли, ъгли на стълби, плочки на стени 
и подове, метални части, лодки и други.  

Лепилото позволява работа на температури до +5°C и след изсъхване е устойчиво на влажност. 
Втвърдява се бързо, спомагайки по този начин за експресното завършване на работния процес. 
Може да бъде боядисвано след като изсъхне. Голямата здравина на залепване определя ниската 
му консумация и гарантира икономичност на вложените средства.  

 

 
 

Състав 
 
Бежова гелообразна синтетична смола и органични разтворители. 

 

ССввооййссттвваа  

много голяма начална якост  не се чака изпаряването на разтворителя 

експресно свързване и залепване устойчивост на влага 

изключително здраво залепване позволява боядисване след изсъхване 

без нужда от механично укрепване позволява работа на температури до +5°C 
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Опаковка и разходна норма 
 

Опаковка:       Разходна норма: 

Картридж 300 мл.   около 300 гр/м2 при равни повърхности 
 
 

Срок на годност и съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между 
+10°С и +25°С). Да се пази от високи температури и замръзване! 

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

 
Подготовка на основата 

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и стабилна. Тя трябва да е без прах, кал или други 
замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни 
субстанции (мазнини, битум и др.). Всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична 
устойчивост трябва да се отстранят. При основи, пропити с влага, се отстранява източникът на 
влага и се оставят да изсъхнат напълно.  

Едната от двете основи трябва да е пореста, за да се осигури здрава и сигурна лепилна връзка 
(тъй като водата трябва да се изпари, за да може да изсъхне лепилото). Когато двете основи са 
непорести ТЕРАФЛЕКС® EXPRESS се нанася на вертикални прави линии, за да има възможност за 
изпаряване на разтворителя. 

Направете предварителен тест на пластмасите и на лаковете, за да определите подходящото 
свързване и съвместимостта. Не се препоръчва за PE, PP, PTFE и повърхности, постоянно 
потопени във вода. 
 
Начин на работа 

Срежете върха на флакона над резбата и навийте на нея дозиращият 
накрайник, който предварително е подрязан диагонално в горната си част. 
Поставете флакона в пистолета. Прилагайте лепилото на обратната страна 
на елемента, който искате да залепите: 

- на равни точки или прекъснати линии (за изравняване на неравни 
повърхности) 

- на вертикални ивици (при по-малки повърхности) 
- вълнообразно (при по-широки повърхности и за по-голяма начална якост) 

Притеснете не много силно двете части една към друга. В зависимост от 
основата, може да се появи необходимост от укрепване на тежките 
орнаменти и детайли. 
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В рамките на 50 – 60 секунди залепените части могат да бъдат коригирани или препозиционирани. 
Лепилото изсъхва в рамките на 10 – 15 минути. Пълното изсъхване на лепилото настъпва след 24 
часа.  
 
 
Внимание! 

Прясното лепило може да бъде почистено със сух парцал и след това с ацетон или 
минерален спирт. Втвърденото лепило може да се отстрани само механично с подходящ 
инструмент! 

След отваряне, затворете флакона и използвайте цялото му съдържание в кратък период! 

Консултирайте се с информационният лист за безопасност на продукта! 
 
 
 
 
Описание на опасностите: 
 
Съдържа: ацетон      

 
Символ на опасност: 

 
F  - Силно запалим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал..

 

Предупредителни фрази 

R 11 Лесно запалим. 

R 36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 

R 41 Риск от тежко увреждане на очите. 

R 66 Повтарящата се експозиция може да предизвика 
сухота и напукване на кожата. 

R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и 
световъртеж. 

S 2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S 16 Да се съхранява далеч от източници на запалване. 
Да не се пуши. 

S 20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. 

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 

S 29 Да не се изпуска в канализацията. 

S 51 Да се използва само на проветриви места. 


