
H-polymer ms – технички карактеристики
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ПАКУВАЊЕ:

ЧУВАЊЕ:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 

Повеќенаменско лепило на основа на хибриден полимер (полиуретан модифициран 
со силан) со висока иницијална адхезија. Одлично се лепи на секој градежен 
материјал дури и на влажни површини. Без мирис, не содржи разредувачи, 
исоцианати и силикони. Отпорен на многу хемиски супстанци: слаби киселини, бази 
и масла. Одличната иницијална адхезија дозволува монтирање на елементите што 
се лепат без нивна поддршка. Спојот може по зацврстувањето да се обои со бои 
на водена база. Врската е постојана, сосема отпорна на променливите временски 
услови и UV радијација.

Спојување и лепење на сите градежни материјали: природен камен, дрво, бетон, 
метал, цигла, стакло, керамика, гипс, полиуретан, пластики, плочи од иверки и 
останати плочести материјали итн. Спојот е флексибилен, што е предност кај 
елементи каде се појавуваат вибрации (на пр. преодни лајсни). Спојување на 
елементи од галванизирани челични делови, лим и други метали. 

Површината на која се нанесува лепилото треба да е чиста и без прашина, масло, 
корозија и други супстанци што ќе го попречат лепењето.  Стаклото, глазираните 
површини и дрвото мора да се обезмастат со алкохол, бензин или друг разредувач. 
Кородираните челични површини треба да се исчистат со метална четка, додека 
оксидираните метали (на пр. бакар, олово) треба да се пескарат и заштитат од 
корозија. Пред да се пристапи кон апликација, треба да се отстранат остатоците од 
претходното лепило.

Пред да се употреби производот, се препорачува да се изврши тест за адхезија врз 
супстратот што се користи. За користење на лепилото не е потребен прајмер.
Пред нанесување на лепилото рабовите се заштитуваат со самолеплива лента. 
Пресечете го врвот од пакувањето, оставајќи дел од навојот. Завртете го 
апликаторот кај навојот. Нанесете со рачен или пневматичен пиштол. Лепилото 
може да се измазни со шпакла. Користете алат од пластика или нерѓосувачки челик. 
Лепилото се зацврстува преку реакција со влагата од воздухот, поради тоа лепењето 
треба да се одвива под услови што овозможуваат проток на воздух. По употребата, 
алатките избришете ги со хартија и измијте ги со раздредувач. 

Тип на лепило: 

Систем на зацврстување 
Време за процесирање 
Време на целосно зацврстување:
Температура на апликација 
Термална отпорност (на зацврстен производ) 
Сила на кинење според ISO 8339
Иницијална сила на залепување на 
хоризонтална површина 
Иницијална сила на залепување на 
вертикална површина 
Тврдост А според Шор 
Густина
Елонгација при кршење според ISO 8339
Изведба

Боја

Еднокомпонентно – се врзува во 
комбинација со влагата од воздухот 
Неутрален 
~ 6 минути
2-3 mm / 24 h
+5° до +35°C
-40° до +90°C
2.3 MPa
500 kg/m2

125 kg/m2

~ 90
1.43 g/cm3
30%
~ 23 линеарни метри  4 mm дебел 
нанос од едно пакување 
Бела 

290 ml

Во оригиналното запечатено пакување, на суво и ладно место, 12 месеци од датумот 
на производство, на температура помеѓу +5° и +35°C. Заштитете од температури на 
смрзнување!

Горенаведените податоци, препораки и совети се засновани на познавањето, 
истражувањето и искуството и се даваат со добра волја во согласност со 
нашата компанија и правилата на нашите добавувачи. Ако не се користи според 
препораките за употреба, компанијата Hranipex Czech Republic k. s. не е одговорна за 
квалитетот на лепакот.

Држете го надвор од дофат на деца.


