
TEKAFIX

PU UNIVERSAL
СВОЙСТВА
• Бързо залепване.
• Бързо се втвърдява.
• След втвърдяването леко набъбва.
• Водоустойчиво.
• Teмпературна устойчивост.
• Устойчива на вода, химикали, атмосферни влияния и стареене.
• Не съдържа разтворители.
• Простo нанасяне.
• След втвърдяване може да се боядисва и шлайфа.

TEСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ
Класификация на неконструкционните 
лепила за дърво и дървени изделия EN 204 D4 (дърво – дърво)

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• За лепене на дървени части в случаи, когато е необходимо бързо втвърдяване, 

така че след това материалът да може да се подлага на механични 
натоварвания. 

• Лепене на ъгли на прозорци и врати.
• Лепене на подови первази и ламинати.
• Закрепване на различни знаци и табелки.
• Лепило, особено подходящо за части за вграждане, които трябва да бъдат 

устойчиви на механични въздействия или са предназначени за използване на 
открито.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Невтвърдена маса
Основа полиуретан
Форма паста
Механизъм на втвърдяване с помощта на влага от въздуха
Специфично тегло 1500±20 кг/м
Време за засъхване на 
повърхността

23°C/50% отн. влаж. ≈8 мин.

Teмпература за полагане oт +5°C дo +35°C

Втвърдена маса:
Якост на опън при нагряване DIN EN 14257 (WATT 91) около 7,6 MPa
Teмпературна устойчивост от -40°C дo +110°C
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Tekafix PU Universal
Универсално полиуретаново лепило с 
висока окончателна твърдост и добра 
адхезия към различни видове дървесина 
и други строителни материали. 

За вътрешна и 
външна употреба

Бързо втвърдяване

Издържа на големи 
натоварвания
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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
•  Повърхностите, върху които се лепи, трябва да бъдат чисти, сухи, обезпрашени, 
 обезмаслени и твърди.
•  Отрежете картуша от горната страна до резбата, завинтете дозатора и го отрежете под 
 наклон според ширината на фугата. При прекъсване на работата, както и при смяна на 
 картуша освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад.
•  Нанесете лепилото върху страната, която искате да залепите. Можете да използвате 
 шпакла за нанасяне на лепило. Когато лепите непорьозни материали с влажност <8%, 
 трябва леко да напръскате лепилото, за да се постигне пълно втвърдяване. 
•  След нанасянето на лепилото се изчаква две минути, преди двата елемента да се 
 залепят, но при всички случаи в рамките на времето за стягане.
•  Въпреки високия вискозитет, препоръчваме допълнително механично фиксиране на 
 залепваните елементи. 
•  За постигане на оптимални резултати е много важно слоят лепило между двата елемента 
 да бъде съвсем тънък.
• Лепенето върху алуминий, мед, месинг или прахово боядисани основи е възможно само  

след предварителна химическа обработка.

ОПАКОВКА
•  300 мл картуш (в кутия 20 бройки)

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД
12 месеца в сухо и хладно помещение при температура между 5°C и 25°C, в затворена 
оригинална опаковка.

ЗДРАВE, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕНА ОТПАДЪЦИТЕ 
Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и 
личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще 
намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се 
предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради 
специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки 
случай на употреба.


