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ÒÅÐÀÔËÅÊÑ® ÁËÈÖ Êîãàòî ñðîêîâåòå òå ïðèòèñêàò!

Процесът по лепене на плочки често е обвързан с кратки
срокове. Без значение дали става въпрос за силно
натоварени търговски обекти (магазини, ресторанти и др.)
или пък за ремонт и реновиране на обществени сгради
(училища през лятото, здравни заведения, административни
сгради), та дори и в частното строителство – за да се
справят с предизвикателствата на този тип проекти,
майсторите избират да работят с бързостягащи лепила за
плочки.
В този материал се фокусираме върху особеностите на
бързостягащите лепила за плочки и техните предимства при
изпълнение на проекти с кратки срокове.
Ще разгледаме по какво се различават от стандарните
лепила и как бързостягащото лепило ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ
може да помогне за професионалното лепене на плочки и
тежки облицовки в частни и обществени помещения.
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Когато сроковете те притискат!

Âñè÷êî çà
áúðçîñòÿãàùèòå
ëåïèëà çà ïëî÷êè
Изграждането на модерни офис сгради, съвременни търговски центрове,
луксозни хотелски и ваканционни комплекси, големи жилищни сгради и т.н. често
върви ръка за ръка с нуждата за постигане на перфектни резултати в кратки
срокове. Причината е, че, всяко отлагане или забавяне в отварянето на обекта за
експлоатация води до финансови загуби.
От друга страна, ако не се вземат правилните мерки, своевременното
приключване на работата може да доведе до намалена експлоатационна
надеждност на облицовката и нейното компрометиране веднага след пускане на
обекта в експлоатация. Това, само по себе си, отново води до нуждата от
затварянето му за последващ ремонт и процесът се повтаря наново.

Áúðçè ôàêòè: çà
êàêâî ñà ïîäõîäÿùè
- Лепене и подмяна на плочки в постоянно натоварени
помещения (търговски центрове, обществени и
административни сгради, галерии и изложбени зали,
ресторанти, офиси, конферентни зали, училища, детски
градини, басейни, здравни заведения и др.);

- При проекти с кратки срокове (ново строителство и
реновиране);

Този ефект допълнително се усложнява от честата комбинация на различни
типове облицовки като гранитогрес, естествен камък, стъклокерамика, мозаечни
плочки, масивни и широкоформатни плочи и т.н.
Тези два фактора налагат нуждата изпълнителят да подсигури справянето от една
страна с намирането на висококачествено лепило, подходящо за комфортното
полагане на въпросните облицовки и от друга, то да бъде бързостягащо, за да се
завърши работата в кратък срок.

- При по-малки площи и разбъркване на малки количества
лепилна смес, ако се работи от един майстор;

Единният стандарт EN 12004 класифицра бързостягащите лепила с клас F.
Препоръчително е бързостягащото лепило да се характеризира и с висока якост и
здравина на образуваната връзка (клас C2). Комбинацията от тези два фактора
гарантира безпроблемното и професионално фиксиране на облицовката.
Стандартните лепила за плочки изискват между 24 и 48 часа (или дори повече), в
които площите да не бъдат натоварвани, за да може да стегнат добре. Преди да
се премине към сериозно натоварване на помещението обикновено се изчаква
поне седмица.
Когато се работи в обществени и търговски площи, подобни срокове са
немислими. Дори и стандартната подмяна на плочка трябва да е възможна в
рамките на няколко часа, след което площите да бъдат годни за пълна
експлоатация.
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- При проекти, при които, за да се гарантира времето, нужно за
стягане на стандартните лепила, трябва да се спре изцяло или
частично тяхната експлоатация, което би довело до
финансови загуби или неудобства.

Когато сроковете те притискат!

Áúðçîñòÿãàùî ëåïèëî
ÒÅÐÀÔËÅÊÑ® ÁËÈÖ
Кратки характеристики
• Идеален за проекти, които трябва да бъдат приключени и пригодени за
експлоатация в рамките на ден;
• С фугирането може да се започне след около 6 - 8 часа след полагане на
облицовката;
• Позволява бързо натоварване на облицованите площи и пешеходен трафик в
максимално редуцирани срокове;
• Не се свлича;
• Високоякостно лепило клас C2.

Резултати от изпитвания:
Изисквания за отделните
експлоатационни показатели

Резултати от лабораторно
изпитване на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ

Начална якост на
сцепление при опън

≤ 1.0 N/mm2

2.8 ± 0.1

Якост на сцепление при опън
след потапяне във вода

≤ 1.0 N/mm2

2.7 ± 0.1

Якост на сцепление при опън
след термично третиране

≤ 1.0 N/mm2

1.6 ± 0.1

Якост на сцепление при опън след
цикли замразяване-размразяване

≤ 1.0 N/mm2

1.8 ± 0.1

≤ 0.5 N/mm2 след
не по-малко от 30 min

1.6 N/mm2 след
40 мин

≤ 0.5 mm

0.2 mm

Характеристики на
продукта

Отворено време: якост на
сцепление при опън
Намалено плъзгане

*Изискванията за лепила клас C2, заложени в стандарт EN 12004-1:2017 и резултатите от лабораторните
изпитвания на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ

За лепене на:
• Абсорбиращи и неабсорбиращи плочки;
• Теракота, гранитогрес и широкоформатни облицовки (до 65х65 см);
• Естествен камък;
• Мозайка и стъклени плочки.

Приложение:
• Площи с подово отопление;
• Силно натоварени площи;
• Критични основи;
• Върху хидроизолационни покрития;
• Вътре и вън.
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Когато сроковете те притискат!

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
КРАТКИТЕ СРОКОВЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ гарантира достигане на пределна якост
на залепване за „отрицателно“ време.
Само 6 часа след полагане, лепилният слой достига
първоначалните нива на якост на образуваната връзка, а
към фугиране на облицовката може да се пристъпи около 8
часа след нейното полагане.

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА
ЛЕПЕНЕ НА АБСОРБИРАЩИ И
НЕАБСОРБИРАЩИ ОБЛИЦОВКИ
Формулата на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ го превръща в идеалното средство за бързо и
безпроблемно фиксиране на всякакви типове абсорбиращи и неабсорбиращи
облицовки. Лепилото гарнатира сигурното фиксиране на широк набор от
облицовки като например естествен камък, широкоформатни плочи (до 65х65
см), теракота, гранитогрес, стъклени плочки, фини мозаечни плочки и др.
Значителната еластичност на лепилната смес, в комбинация с якостните ѝ
характеристики обезпечават сигурното поведение на различните типове
облицовки при приложение в силно и постоянно натоварени площи и
помещения.

Класифицирано като бързостягащо лепило „Клас F“ според
EN 12004, ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ е идеален помощник в борбата
с кратките срокове на изпълнение.

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКВИ
ОСНОВИ
В сравнение със стандартните лепила за плочки,
ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо
набиране на начална якост и преминаване към фугиране и
експлоатация на площите!

Здравината на образуваната връзка („Клас C2” според EN 12004), в комбинация
с намаленото свличане („Клас T” според EN 12004), правят ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ
идеален избор при облицоване, както на подови площи, така и на стени.
Формулата му изкоренява възможността за свличане, осигурявайки бързото и
стабилно фиксиране на облицовката.
ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ се препоръчва при критични и деформируеми основи, тъй
като умело преодолява присъщите за тях особености, съхранявайки
дълготрайната експлоатационна надеждност на положената облицовка напред
във времето.
Устойчивостта му на свивания и разширения, възникващи в основата го правят
идеален избор за площи с вградено подово отопление и такива, обект на
сериозен и постоянен пешеходен натиск.
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ИЗПИТАНА УСТОЙЧИВОСТ
ПРИ ИНТЕРИОРНИ И
ЕКСТЕРИОРНИ ПЛОЩИ
Високата якост на образуваната връзка с основата, в комбинация с
еластичността на лепилния слой му придават способността да
абсорбира възникналите в основата вибрации и структурни
напрежения. Така се изкоренява рискът от отлепване на облицовката,
положена в перманентно натоварени търговски, складови,
обществени или офис площи. По този начин, лепилото обезпечава
сигурното фиксиране и поведение на облицовката дори и при
складови и търговски площи, при които се наблюдава постоянно
движение на хора, колички, почистващи машини и др.
Изпитаната мразоустойчивост на лепилото, в комбинация със
споменатата висока еластичност, позволяват приложение при открити
екстериорни площи, изложени на резки климатични и температурни
промени, както и балкони, покриви, тераси и други. С помощта на
ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, площите с подово отопление получават финални

ФОРМУЛАТА НА
ЛЕПИЛОТО ОБЕЗПЕЧАВА
ЗДРАВИНАТА НА
ВРЪЗКАТА С ОСНОВАТА
Лепилото представлява хомогенна прахообразна смес на
циментова основа, модифицирана с висококачествени
полимерни смолисти и целулозни добавки. Но какво
означава това всъщност за обработваемостта и
надеждността на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ?
С цел да се отговори на постоянно изменящите се тенденции
и особености на облицовките, използвани в жилищното и
обществено строителство, днешните лепила за плочки се
произвеждат по технологии, при които в състава им се
влагат специални добавки. Целта на тези добавки е да не
позволяват прекалено бързото изсмукване на влагата от
лепилната смес и да гарантират образуването на здрава и
стабилна връка с основата.
Целулозните добавки играят ролята на естествен регулатор
на съхненето на лепилната смес, докато наличието на
полимери във формулата обезпечава перфектната адхезия
дори и към силно гладки облицовки и основи (като
например при лепене плочка-върху-плочка“, полагане на
мозаечни и гланцирани плочки и др.).
Когато лепилната смес започне да стяга, вложените
полимерни добавки образуват специален филм. Този филм
образува връзка (позната още като „полимерен мост“)
между облицовката и лепилната смес.
Полимерният филм играе особено важна роля при лепене на
порьозни облицовки. Той навлиза в порите на облицовката
като изкоренява риска от поемането на прекомерно
количество от влагата в лепилото, позволявайки
надеждното стягане на сместа. По този начин, лепилната
смес запазва своята еластичност и успява да противоустои
на всякакви напрежения в основата, възникващи в периода
на експлоатация на площите.
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Същото важи и за подове, при които се изисква нанасяне на
хидроизолация. За целта се препоръчва работа с продукти, които
позволяват лесно нанасяне с валяк като например ХИДРОЗОЛ® FLEX
GUM 1-K. По този начин значително се ускорява процесът на работа и

Бързостягащите лепила клас F според EN12004 изискват добра
организация на работния процес, за да може да се извлече
максималното от техните предимства. За да гарантирате това,
препоръчваме спазването на няколко прости съвета:

ПОДСИГУРЕТЕ НИВЕЛАЦИЯТА
НА ОСНОВАТА
ПРЕДВАРИТЕЛНО
Докато със стандартностягащите лепила можете да коригирате
минимални неравности в основата, с лепилата клас F, това е по-трудно
постижимо.
Поради тази причина се препоръчва да нивелирате основата
предварително. За целта може да се използват различни типове
циментови замазки, ремонтни разтвори или самонивелиращи се
покрития.
При работа в по-големи и силно натоварени помещения се препоръчва
разликата в отделни точки на основата да не надвишава 3 мм на всеки 3
м. За комфортно лепене на плочки впоследствие се препоръчва
нивелирането на основата да се изпълни предварително.
Важно е да се остави достатъчно време, за да може замазката да
изсъхне. При започване на лепенето, основата трябва да е стегнала и с
минимална остатъчна влажност.
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ПОДГОТВЕТЕ МАТЕРИАЛИ И
ИНСТРУМЕНТИ
При работата с бързостягащо лепило, времето е основният
определящ фактор за качествения краен разултат. Поради тази
причина, не трябва да го губите в подготовка на материалите или
търсене на инструментите след като лепилото е разбъркано.
Подгответе плана за разпределението на отделните плочки
предварително. За целта можете да използвате удобния онлайн
помощник КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ. Ако има нужда то
изрязване на плочките го направете предварително.
Подгответе кофите, бъркалките, нужното количество вода, както и
всички инструменти, с които предстои да полагате лепилото така, че
веднъж щом започнете работа да не спирате с лепенето.

Когато сроковете те притискат!

РАЗБЪРКВАЙТЕ
ТОЛКОВА ЛЕПИЛО,
КОЛКОТО МОЖЕТЕ ДА
ИЗРАЗХОДВАТЕ В
РАМКИТЕ НА 20 – 30 мин.
Тъй като всеки майстор работи с различно темпо и при всеки
един проект могат да участват различен брой апликатори,
универсална формула за това не съществува. За да
подсигурите комфортното изпълнение обаче, имайте
предвид, че бързостягащите лепила се препоръчва да бъдат
изразходени в рамките на не повече от 30 минути.
Този период от време може да варира спрямо атмосферните
условия, но в никакъв случай не се препоръчва
надвишаването на горната граница. В противен случай ще се
наложи да изхвърлите лепилото.
Трябва да се има предвид също така, че типа на облицовката
също може да окаже влияние за това колко бързо се работи.
Обикновено полагането на миниатюрни плочки и
стъклокерамика, при които често може да се наложи нужда
от корекции на позицията, отнема повече време. Същото
важи и за лепенето на широкоформатни плочки и
облицовъчен камък.
Поради тези фактори, с цел оптимално изразходване на
лепилото, винаги се препоръчва често разбъркване на помалки количества, които могат да бъдат изразходени бързо
и преди да са започнали процесите на стягане.

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО
БЪРЗОСТЯГАЩО ЛЕПИЛО
За съжаление, терминът „бързостягащо лепило“ не изчерпва целия контекст за
качествата на продукта, с който се работи. Много производители се
възползват от тази вратичка в тълкуванието, за да рекламират своите
продукти. Те обаче умишлено пропускат да разкрият най-важното – в какво
точно се изразява бързото стягане на техните лепила.
Лепило, което стяга бързо, само по себе си не върши никаква работа освен да
усложнява работата на майстора. Въпросното бързо стягане обикновено се
дължи на простичкия процес по хидратация на цимента, вложен в лепилото
(обикновено – Портланд цимент). Или с други думи – ускорява се процесът по
стягане на цимента в лепилото, което води до бързо фиксиране на
облицовката.

Хидратация на цимент – химическа реакция, при която
съставките в циментовата смес започват да образуват
връзка с водните молекули и се превръщат в хидрати. Като
резултат, сместа се втвърдява.

По-важният въпрос тук обаче е – за какъв период от време лепилото добива
нужната начална якост? Колкото и бързо да изсъхва едно лепило за плочки, ако
за този процес е нужен един ден, то това по нищо не го отличава от
стандартните лепила.
Съответно, то не би имало, какъвто и да било различен ефект при приложение
при проекти с кратки срокове и площи, които се очаква да бъдат обект на
силен трафик скоро.
Американският институт по стандартизация препоръчва да се работи с
бързостягащи лепила, които могат да гарантират достигането на 50 psi (0.3 N/
mm2) за период от около 4 часа. Ако лепилото е способно да гарантира
подобна якост, то би позволило и минимален начален трафик и фугиране.
В случая на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, въпросните стойности се надвишават
значително, благодарение на което с фугирането може да се започне около 6-7
часа след лепене на облицовката.
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1. ПОДГОТОВКА НА
ОСНОВАТА ЗА РАБОТА
Уверете се, че основата е здрава, носеща и без
разделителни субстанции, които могат да навредят на
адхезията с лепилото (прах, битум, наслоявания, стари
нестабилни покрития и т.н.). Основата трябва да бъде
добре почистена, суха и добре подравнена. Уверете се, че
няма пукнатини или участъци с намалена механична
устойчвост.
Ако забележите, че основата е нестабилна се препоръчва
всички нездрави участъци да бъдат отстранени механично.
Ако в следствие на това се отворят неравности с размери
до 5 мм, то те могат да бъдат изравнени директно с
помощта на лепилото. Ако неравностите са по-големи от 5
мм, за целта се препоръчва корекцията им с помощта на
ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX като това трябва да стане поне
един ден преди започване на процеса по лепене на плочки.

За да гарантирате комфортното изпълнение на
работните процеси и постигането на максимална
експлоатационна надеждност в съкратени срокове за
работа с ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, се препоръчва спазването
на следната методология:

При работа в по-големи пространства се препоръчва на
всеки 4 – 5м в основата да се изработват разширителни
фуги с ширина около 1.5 см. Можете да ги запълните с
помощта на PU уплътнител.
Ако предстои да се работи върху високопоглъщащи
основи като например газобетонови блокчета, гипсови
плочи, гипсова шпакловка, анхидритни замазки и др.,
основата трябва да бъде грундирана с помощта на грунда
за порьозни основи ПОРОГРУНД®. Препоръчва се
грундирането да се извърши поне 4 – 5ч. преди лепенето на
плочките, за да може основата да изсъхне перфектно.
Ако предстои да се лепят плочки върху стари гладки и
силно полирани повърхности, характеризиращи се с ниско
водопоглъщане като например стари плочки или мозайка,
се препоръчва грундирането да се изпълни с помощта на
контактния и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®.
Лепенето на плочки върху гипскартон, циментови мазилки,
бетон или пресни замазки не налага нуждата от
предварително грундиране.

ÒÅÐÀÔËÅÊÑ® ÁËÈÖ

2. РАЗБЪРКВАНЕ И
ПОДГОТОВКА НА
ЛЕПИЛОТО ЗА ПЛОЧКИ
Преди да преминете към разбъркването и подготовката на
лепилото се постарайте да изчислите колко точно лепило
можете да изразходвате в рамките на 30 мин. при работа
без прекъсване. Това обикновено зависи от броя на
апликаторите, типа на облицовката и особеностите на
основата.
В зависимост от възможностите Ви за работа се определят и
пропорциите, според които се разбърква лепилото. По
принцип, за една торба от 25 кг., се препоръчва смесване с
7л вода.
В подходящ съд (гумена или метална неръждаема кофа)
налейте нужното количество чиста вода. Постепенно
започнете прибавянето на лепилната смес като изсипвате
съдържанието на торбата бавно и методично. Изсипвайте
лепилото бавно, за да можете да се съобразите с
пропорциите, които сте изчислили предварително.

3. НАНАСЯНЕ НА
ЛЕПИЛОТО ЗА ПЛОЧКИ
При работа в интериора, лепилото се нанася върху основата с
помощта на назъбена маламашка само в прави линии. След като
слоят е нанесен, плочката може да бъде поставена като лепилото
дава възможност и за корекции малко след нейното фиксиране.
При работа на открито, лепило трябва да се нанася освен на
основата, но и по гърба на самата плочка, за да се гарантира
максимална контактна повърхност (около 95%).
Поради факта, че животът в кофата на лепилото е около 30 мин,
ако не успеете да го изразходвате във въпросните рамки, то по
неговата повърхност ще започне да се образува т.нар. „кожа“.
В случай, че този процес започне, се налага изхвърлянето на
лепилната смес, тъй като тя няма да е пригодна да гарантира
максималната експлоатационна надеждност на облицовката.
Повече за правилният начин за нанасяне на лепило за плочки
можете да видите в следния видео инструктаж:

След като сте смесили нужното количество вода и суха смес,
се преминава към разбъркването с помощта на
електрическа бъркалка. Разбърква се до получаване на
хомогенна смес без бучки.
Разбърканата смес е готова за работа като запазва
свойствата си за период от около 30 мин при температура от
20-25˚С.
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Офис Русе
гр. Русе 7009
ул. "Калнъ Дере" 15
Източна Промишлена Зона
тел: +359-82-519 721
тел: +359-82-519 722
моб: +359-88-5005053
info@marisanbg.com
Офис София
гр. София 1415
ул. Околовръстен път 98
(до Елит Кар ООД)
тел: +359-2-4269644
моб: +359-88-4120660
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Офис Плевен
гр. Плевен 5800
ул. Вит - Амбалажно поле 9
(Северна Промишлена Зона)
тел: +359-6-497-7766
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