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ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  SSUUPPEERR  FFLLEEXX  11000011  
ммннооггооффууннккццииооннааллнноо    ххииббрриидднноо  ееллаассттииччнноо  ллееппииллоо--ууппллъъттннииттеелл  33  вв  11,,    
ллееппии,,  ззааппъъллвваа  ии  ууппллъъттнняявваа  ссууххии  ии  ввллаажжннии  ппооввъъррххннооссттии                                                                                                            
ннаа  ооттккррииттоо  ии  ззааккррииттоо    
  
  

Предназначение 

ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX 1001 е многофункционално 
еластично лепило-уплътнител 3 в 1 на базата на хибриден 
полимер с висока ефективност. Осигурява постоянна, здрава и 
гъвкава връзка с разнородни строителни материали и 
повърхности като: пластмаси, стъкло, фибростъкло, метал, 
дърво, бетон, камък, керамика, ПДЧ и др. Прилепва, уплътнява и 
запълва еднакво добре както към сухи, така и към влажни 
повърхности, на открито и закрито. 

Предназначен е за лепене и уплътняване на контейнери, 
цистерни, силози, монтаж на подови и прозоречни первази, за 
съединителни, дилатационни и декоративни фуги, уплътняване 
на въздухоносещи тръби и вакумни системи, поправка на 
покриви, лепене на PVC плоскости, запълване на пукнатини и др.  

Благодарение на високата си начална якост и отличните физико-
механични свойства, които притежава ТЕРАФЛЕКС® SUPER 
FLEX 1001 успешно замества употребата на акрилни, 
силиконови и PU уплътнители. Отличава се с по-добра 
еластичност, адхезия и устойчивост на атмосферни влияния. 
Може да се полага дори върху мокри повърхности (без да 
образува подутини и мехурчета). Не се свива и напуква в процеса на експлоатация. 

ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX 1001 е химически неутрален и екологично чист продукт. Не съдържа 
изоцианати и разтворители. Устойчив е на мухъл, морска вода, хлор, UV лъчи, стареене и 
температурни колебания от -40°C до +80°C. Изсъхва бързо и без да се стича при полагане във 
вертикални фуги. След изсъхване може да бъде боядисван с бои и лакове на епоксидна, 
полиуретанова и водна основа. 

 

 

ССввооййссттвваа  

съвместим с всички материали и повърхности без изоцианати и разтворители 
позволява работа както със сухи, така и с 
влажни повърхности във всякакви атмосферни 
условия 

устойчив на мухъл, почистващи препарати, 
хлор, морска вода, UV лъчи и атмосферни 
условия 

еластична и устойчива на влага трайна връзка бързо изсъхване 

не се стича при полагане във вертикални фуги позволява боядисване след изсъхване 
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Състав 

Бяла еднокомпонентна паста на основата на хибриден полимер. 
 
 

Опаковка и разходна норма 

Опаковка:       Разходна норма: 

Картридж от 300 мл.   Разхода зависи от проекта широчината и 
дълбочината на фугите. 

 
Цвят:    

бял 
 
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между 
+5°С и +25°С).  

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

 
Указания за работа 

Подготовка на основата 

Повърхността трябва да бъде чиста и стабилна. Тя трябва да бъде без прах, кал или други 
замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта. Да не съдържа мазнини, битум и др. 
разделителни субстанции. 

Сухите порьозни повърхности (гипс, MDF, талашит, глинени тухли) трябва да се навлажнят с 
влажен парцал или пулверизатор преди полагането на лепилото. Навлажняването подобрява 
адхезията към повърхността и пречи на лепилото да пресъхва твърде бързо по контактната площ, 
преди да се образува подходящата лепилна свръзка. 

Повърхности в съседство до места, които ще се запълват с уплътнителя, трябва да бъдат 
защитени с предпазно хартиено тиксо ТЕРАФЛЕКС® TAPE 

 
Начин на работа 

Срежете върха на флакона над резбата и навийте на нея дозиращият накрайник, който 
предварително е подрязан диагонално (около 45 градуса) в горната си част, така, че да 
съответства на ширината на фугата. При полагане върху по-големи повърхности, за увеличаване 
на контактната площ, е препоръчително накрайника да се изреже V-образно. Поставете пълнителя 
в пистолета. 
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При уплътняване: 

Следете внимателно уплътнителя да залепва за ръбовете на фугата. Оформете повърхността на 
уплътнителя след нанасяне и накрая загладете с шпакла или друг подходящ инструмент, намокрен 
във вода с малко добавен сапун или течен препарат за миене на съдове. Препоръчително е фугите 
да се оформят по начин, позволяващ свободното оттичане на водата. Незабавно след заглаждане 
на фугите, отстранете тиксото, предпазващо повърхността на уплътнените елементи.  

 

При лепене: 

Прилагайте лепилото на обратната страна на елемента, който искате да 
залепите: 

- на равни точки или прекъснати линии (при неравни повърхности) 
- на вертикални ивици (при по-малки на площ повърхности) 
- вълнообразно (при по-широки повърхности и за по-голяма начална якост) 

Поставете елемента, който лепите, в желаната позиция и го притеснете не 
много силно.  

В рамките на първите няколко минути залепените части могат да бъдат 
коригирани или препозиционирани. Лепилото изсъхва за около 30-35 
минути. Пълното  залепване и завършване на лепилния процес (при дебелини на слоя 2-3 мм) е 
след 24 часа. 
 

Внимание!  

Избягвайте продължителен контакт на лепилото с въздуха! 

Прясното лепило може да бъде почистено с алкохол! 

След отваряне, затворете флакона и използвайте цялото му съдържание в кратък период! 
 
 
Описание на опасностите: 

Не съдържа опасни химически вещества.    
 

Символ на опасност: 

Не изисква специални обозначения за опасност. 
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Технически данни 

 
 

Показател Мерна единица Резултат от изпитването 

Специфично тегло kg/m3 1690 ±30 

Повърхностно засъхване min 25 ±10 

Температура на полагане °С +5 до +40 

Промяна на обема % 3 ±1 

Твърдост по Shore A - 75 ±5 

Якост на опън Mpa 3,7 – 0,8 

Еластичност до скъсване % 100 ±50% 

Температурна устойчивост °С -40 до +80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

 


