
Продуктова информация                        

ПРЕДИМСТВА

• Бързо втвърдяване.
• Не протича по време на

втърдяване.
• Надеждни и дълготрайни

резултати
• Натурален цвят
• Здрава и дълготрайна връзка

при залепване на дърво,
PVC, изолационни панели,
кабели към бетон, дърво и
метал.

MasterFix® Neoprene Adhesive
Неопреново лепило

Неопреново лепило, базирано на полихлоропрен в
разтворител.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно неопреново лепило за залепване на дърво,
метал, PVC, керамични плочки и електрически аксесоари към
бетон, дърво, метал, зидария и други строителни материали,

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят Бежов
Време, за което се образува
повърхностна ципа

 ≈ 50s.

Отворено време 10 a 15 mm
Работна температура -5oC ≤ T ≤ +40oC
Експлоатационна температура -20oC ≤ T ≤ +70oC

Якост на Скъсване върху абсорбиращ субстрат:
Якост на скъсване след 24 часа MEL 050 0.7 MPa
Якост на скъсване след 72 часа MEL 050 1.8 MPa
Якост на скъсване след 7 дни MEL 050 2.5 MPa

НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка на повърхността
Повърхностите трябва да бъдат чисти,  обезмаслени и
обезпрашени от замърсявания, които могат да влошат
адхезията. Почистете повърхността с MasterClean®.
Инструментите трябва да са чисти, сухи и обезмаслени.
Грундиране
Не е необходимо  .

Нанасяне
MasterFix ®Neoprene Adhesive е готов за употреба.
Нанесете равномерен филм от лепилото върху едната или
двете повърхности. Съберете и разтъркайте двете
повърхности, за да разпределите лепилото равномерно.
Отделете ги една от друга и изчакайте 3 минути.
Притиснете ги за получаване на желаната връзка. Тежки
материали, с относително тегло 8 кг/м2 трябва да се
подложат на притискане поне за 15 часа. Изчакайте поне
48 часа при стайна температура преди натоварване



.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Да не се употребява върху повърхности,
чувствителни към разтворители:
полистирен, експандиран полиуретан, …
и др.
Преди употреба проверете дали лепилото
е съвместимо с повърхността, по
отношение на адхезия, образуване на
петна и химическа съвместимост
(проверете върху малка част от
повърхността).

ПОЧИСТВАНЕ
За да почистите полиуретаново лепило
използвайте разтворител. Засъхнало
лепило може да се отстрани само по
механичен начин.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Продуктът е силно запалим. Моля
прочетете Листа за безопасност употреба.
Пазете продукта далеч от източници на
горене. Не пушете. Не вдишвайте
изпаренията. Избягвайте контакт с
кожата. В случай на контакт с очите,
изплакнете незабавно с вода и се
консултирайте с лекар. Да се употребява
само в добре вентилирани помещения.
Избягвайте акумулиране на
електростатичен товар. Пазете далеч от
достъп на деца.

СРОК НА ГОДНОСТ И
СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство, в
оригинална неотвъряна опаковка, на сухо
място. Да се съхранява в добре
вентилирано помещение при максимална
температура от 30оС. При тези условия
материалът може да се съхранява най-
малко за 12 месеца.

ОПАКОВКА
MasterFix®Neoprene Adhesive  се
предлага в картуша от 310 ml.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Няма такива.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се предлага с
добро намерение и се счита за точна. Така или иначе, поради
факта, че употребата на нашите продукти е извън наш
контрол, тази информация, не трябва да замества тестовете
които всеки клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото приложение. Гаранцията на
продавача е, че продукта отговаря на търговската
спецификация валидна в момента на доставката. Единственото
възможно обезщетение при неспазване на това условие е
възстановяване на покупната цена или замяна на продукт
доказано различен от гарантираното. Продавачът отказва
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за
пригодноста на продукта за специфична употреба или
търговска дейност. Докато Продавачът не Ви осигури
определено, надлежно подписно потвърждение за
пригодността за дадена употреба, той  отхвърля всякаква
отговорност за случайни или произтичащи от тази употреба
щети. Препоръките за употреба няма да се разглеждат като
подбуда за нарушаване на патентни права.


