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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  FFIIXX--11  
ппррооффеессииооннааллнноо  ммооннттаажжнноо  ллееппииллоо  ббеезз  ррааззттввооррииттееллии                                                            
сс  ииззккллююччииттееллннаа  ззддррааввииннаа  ннаа  ссввъъррззввааннее,,  ззаа  ббъъррззоо  ммооннттииррааннее                                                    
ббеезз  ииннссттррууммееннттии  ннаа  ддъъррввоо,,  ккееррааммииккаа,,  ссттъъккллоо,,  PPVVCC  ии  ддрр..      
  
  

Предназначение 
ТЕРАФЛЕКС® FIX-1 е монтажно строително лепило без 
разтворители и без миризма, на основата на акрилна 
дисперсия. Лепилото има много добра адхезия, залепвайки 
изключително здраво към дърво, бетон, керамика, камък, 
мазилка, стъкло, PVC и др. Подходящо е за лепене на 
различни порьозни материали към тях, без да са необходими 
инструменти и допълнително механично укрепване, 
замествайки употребата на гвоздеи, винтове, дюбели при 
монтажните работи. Прилепва еднакво добре както към сухи, 
така и към влажни повърхности, на открито и закрито. 
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.  
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 
Гелообразна акрилна дисперсия. 

 
 
 

ССввооййссттвваа  
лесен монтаж и експлоатация без разтворители и без мирис 
отлично сцепление и здраво залепване устойчивост на влага 
без нужда от механично укрепване бързо изсъхва 
позволява боядисване след изсъхване 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). Сухите и порьозни 
повърхности (гипс, MDF, талашит, глинени тухли) трябва да се навлажнят с влажен парцал или 
пулвелизатор преди полагането на лепилото. Навлажняването подобрява адхезията и пречи на 
лепилото да изсъхва твърде бързо по външния периметър на основата, по която е нанесено, а 
вътрешността да не образува подходяща лепилна връзка. 
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 
(така, че да се образува отвор около 6 мм). 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. При лепене на 
големи повърхности, се препоръчва, те да се разделят веднага след тяхното притискане за 3-5 
минути, след което да се слепят на ново (така се улеснява изпаряването на разтворителя). При 
лепене на тежки орнаменти и детайли с тегло над 10 кг/м2, те трябва да бъдат укрепени в рамките 
на 8-24 ч. 
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В рамките на 5-10 минути залепените части могат да бъдат коригирани или препозиционирани. 
Лепилото изсъхва в рамките на 30-35 минути. Пълното залепване на тежки елементи е след 24 
часа.  
 
Внимание! 
Да не се използва за лепене на чувствителни към разтворители материали (полистирен, 
огледала и др.) 
Прясното лепило може да бъде почистено с вода. Втвърденото лепило може да се отстрани 
само механично с подходящ инструмент или ацетон! 
След отваряне, затворете флакона и използвайте цялото му съдържание в кратък период! 
Консултирайте се с информационният лист за безопасност на продукта! 

 
 

Описание на опасностите 
По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите 
правила за промишлена хигиена и техника за безопасност. 
При използването му трябва да се спазват изискванията за производствена хигиена.  
Да се съхранява извън достъпа на деца.  
За повече информация виж Информационния лист за безопасност на продукта. 
 

 
Технически данни 

 

Показател Мерна 
единица 

Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Температурна устойчивост °С Фирмена методика от -15 до +60 

Плътност g/cm3 Фирмена методика 1,34 

Време за образуване на кожа minute Фирмена методика 5 – 10 

Твърдост по SHORE a - Фирмена методика 80 ± 3 

Якост на опън N/mm2 Фирмена методика 4,5 
 
 

 
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..
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