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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 

HRANIPUR 45 

  

Тип на производ: Еднокомпонентно полиуретанско лепило. 
D4 класа на издржливост ( водоотпорност) / EN204 стандарди 
 
 

Поле на примена: 
 
 
 
 
Својства: 

Наменет е за структурално спојување и совршен е за лепење на површини какви што 
се: масивно дрво, цементни влакна, метал, сендвич панели со полистирен, 
полиуретан, PVC, стаклено-минерални волни со различни облоги. 
 
 
Не содржи растворувачи. Многу јако лепило кое е водоотпорно и отпорно на високи 
температури. Се стврднува после контакт со воздухот и влагата од материјалот кој се 
лепи. 

  
ФОРМА: 
БОЈА: 
ВИСКОЗИТЕТ Brookfield (200 °С): 
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ НА 23°С, при влажност на воздух од 50% 
 

 
Течност 
Кафена 
4.000-10.000 mPa.s 
25-45 мин 

Технички податоци:  Пропорачани услови за работа за најдобри резултати: 
 
ВЛАЖНОСТ НА МАТЕРИЈАЛОТ КОЈ СЕ ЛЕПИ: 
ТЕМПЕРАТУРА НА МАТЕРИЈАЛОТ, СРЕДИНАТА И ЛЕПИЛОТО: 
ВРЕМЕ НА ПРЕСУВАЊЕ: 
 
МЕХАНИЧКИ ТЕСТОВИ, ТЕСТОВИ НА ТОРЗИЈА, ВЛЕЧЕЊЕ, 
ПРИТИСОК МОЖАТ ДА СЕ НАПРАВАТ ПОСЛЕ 24 ЧАСА. 
 
 

 
 
8-10% 
18-22 °C 
60 мин 
 

Совети за употреба: Производот се нанесува на една од површините кои треба да се залепат (на онаа која е без лак или 
боја). Материјалите мора да бидат чисти, суви, без примеси на масти или прашина. За 
отстранување на маснотиите од површината треба да се употребат суви растворувачи. Се нанесува 
линија на површината, се спојува со другата површина и се притиснува со изедначен притисок. Се 
препорачува употреба на стеги. Ниската влажност на воздухот го продолжува времето на 
стврднување, и обратно, зголемена влажност на воздухот го скратува времето на стврднување. 
Времето на пресување може значително да се скрати со навлажнување на една од лепените 
површини. 
Напомена: со зголемување на влажноста се зголемува и количината на експандираната пена.  
 

Пакување:  800 ml 

Складирање:  Рок на траење: 12 месеци во оригиналното пакување при температура од 20°C. 
Напомена: Да не се чува на температура под 10°C. 
 

 

Новомак ДООЕЛ  
Бул.Киро Глигоров бр.3 

1000 Скопје 
Т +389 (0)2 2461664; 2401081 

Ф +389 (2)2 2401090 
Е prodazba@novomak.mk  

www.novomak.mk  

mailto:prodazba@kronomak.mk

