
Техническа карта 
 

C – 200 
ЛЕПИЛО ЗА ДОБАВКА КЪМ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  

 
Произведено по съвременна техонология на водещи световни химически 
концерни - гаранция за високо качество на продукта. 
 
 
ОПИСАНИЕ:   
Гъста, вискозна маса на поливинилацетатна основа. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Служи като добавка към циментови и гипсови строителни разтвори 
и за залепване на хартиени изделия. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА   РАБОТА: 
 
1.ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА  
Основата трябва да бъде добре почистена . 
Преди употреба разбъркайте лепилото с бъркалката. 
Лепилото се добавя директно към строителния разтвор и се 
разбърква с бъркалката.  
2.НАЧИН НА РАБОТА  
Лепилото се нанася едностранно върху основата на единия  
материал. Притеснете плътно материала към основата за да 
избегнете образуването на въздушни възглавници. 
3. ИЗБОР  ИНСТРУМЕНТИ 
Електрическа бормашина с бъркалка 
Четка 
Валяк  
 
5. Допълнителни указания. 
Полагайте лепилото при температура на околната среда от +5 ºС до 
+25ºС 
 
ВНИМАНИЕ! 
Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя! 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Външен вид                                                                                       
хомогенна вискозна маса 
Цвят                                                                                                   бял 



Техническа карта 
 

рН стойност на лепилния разтвор                                                  3,5 – 
6,5 
Якост на слепване на подова настилка  с бетон                           над 
200 N 
Време на изсъхване                                                                          ≥ 15 
мин. 
Вискозитет                                                                                       ≥ 
2500 mPa.s 
 
РАЗХОДНА  НОРМА 
Зависи от големината на слепващата повърхност. 
 
ОПАКОВКА 
Пластмасови кофи. Тегло на опаковките: 
1 кг 
5 кг  
20 кг 
 
СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 
12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при 
температура от +5 ºС до +25ºС 
 
Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите 
продукти. Фирмата не гарантира за начина на употребата им. 
Изпълнителя трябва да направи собствени проби за 
конкретната цел на приложение на продуктите ако не се 
използват по предназначението дадено от производителя. 
Всички дейности от изпълнителя трябва да са съобразени с 
изискванията и правилата за безопасна работа при извършване 
на строителни работи! 
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