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ПРЕДИМСТВА

• Здраво и трайно залепване
• Съвместимо с повечето 

отражателни покрития за 
огледала

• Не предизвиква корозия на 
амалгамата на огледала

• Отлична адхезия към порьозни
и непорьозни повърхности

• Водоустойчиво
• Може да се използва за 

залепване на декоративни и 
акустични плоскости от 
полистирен, полиуретан и 
минерална вата

Продуктова информация

MasterFix® Mirror Adhesive
Специално лепило за огледала

ОПИСАНИЕ

MasterFix® Mirror е еднокомпонентно лепило на базата 
на синтетични еластомери и неагресивни към полистирен 
и амалгамата на огледала разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Външен вид Паста със светло бежов цвят
Вискозитет Brookfield HBT Helipath B/5rpm: 370.000 

± 50.000 mPa.s след разбъркване
Плътност при 20°C 1.10 ± 0.05
Условно съдържание на 
твърди вещества (EN 827)

69 ± 4%

Отворено време при 20°C 10 до 20 min
Температурна устойчивост 
на сглобените детайли

- 15 до +80°C

Чистител Easy To Clean

УПОТРЕБА

MasterFix® Mirror е предназначен за залепване на 
експандиран или екструдиран полистирен на плочи или 
плоскости, обичайни строителни изолационни материали 
(минерална вата, полиуретанови плоскости), декоративни 
таванни розетки и корнизи върху всички порьозни и 
непорьозни основи.

MasterFix® Mirror позволява залепване на декоративни и 
мозаечни огледала върху всички обичайни строителни 
основи. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите, които ще се залепват, трябва да са равни, 
сухи, обезпрашени и без следи от мазни петна или други 
замърсявания, които биха могли да въздействат 
неблагоприятно на ефективността на залепване. Ако 
повърхностите трябва да се почистят използвайте 
подходящ препарат според вида на основата и 
замърсяването.
Проверете съвместимостта на използвания разтворител с 
повърхностите. Внимание: когато използвате разтворители 



*Trademark of Master Ltd

изключете всички запалими източници и 
внимателно следвайте инструкциите за 
безопасност и манипулиране на 
производителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температурата на лепилото и 
повърхностите трябва да е между +12 °C
и +30 °C.
За залепване на огледала върху стари 
мазилки или ронливи основи е 
препоръчително преди това да се положи 
MasterPro® Contact Deep Penetrating 
Primer. В този случай изчакайте до 
пълно изсъхване на грунда преди да 
положите лепилото.

За залепване на изолационни материали 
лепилото трябва да се полага със шпатула 
или на точки върху най-здравата и гладка 
повърхност (на която и да е повърхност 
или материал, които трябва да се 
залепят). Направете контакт между 
материалите, за да се трансферира 
лепилото, после ги разделете, за да се 
изпарят разтворителите. Проверете дали 
добре се е разнесло лепилото. След 10 
минути залепете и притиснете здраво.

За огледала лепилото се нанася върху 
основата на зигзагообразни вертикални 
линии с диаметър около 5 mm. За 
огледало 1000х1000х4 mm (около 10 kg), 
нанесете три вертикални лепилни 
линии с дължина 700 mm, на разстояние 
200 mm една от друга. Притиснете 
огледалото към основата за да се 
трансферира лепило върху двете 
повърхности и го отделете отново. 
Изчакайте 10 минути и фиксирайте 
окончателно върху основата, като триете 
върху огледалото с мека и суха кърпа. 
Тежки огледала трябва да бъдат 
осигурени чрез укрепваща лента в 
рамките на поне 48 часа. Осигурете 
вентилиране на задната страна на 
огледалото, като за целта може да се 
използва укрепващата лента или други 
приспособления. За лепене на огледало 
върху таван или лепене на много 
тежки огледала, количеството лепило се 
удвоява. С лепилото може да бъдат 
компенсирани неравности по основата 
максимум до 2-3 mm. Корекции в 
позицията на огледалото може да се 
правят в рамките на 2-3 mm, до 5 минути 

след фиксиране. При работа 
температурата на лепилото, основата и 
огледалото трябва да бъде между +12о С 
и +30о С.

Окончателно свързване се постига след 
48 до 72 часа за изолационни материали и
7 дни за неабсорбиращи материали (ако 
изпарението на разтворители е било 
правилно преди окончателното 
сглобяване).

РАЗХОДНА НОРМА

На ивици с диаметър 5 mm (една 
опаковка): 15 m
На точки или върху цялата повърхност:
300 до 1000 g/m2.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА 
ГОДНОСТ

12 месеца при температура между 5 и 
25оC в затворена оригинална опаковка. 

ОПАКОВКА

310 ml, 24 броя в картонена кутия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНА 
РАБОТА НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ТОЗИ 
ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ РАБОТА С 
ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА ПРОДУКТА, ЛИСТИТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОПАКОВКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА, ФИЗИЧНИ И 
ЗДРАВОСЛОВНИ ОПАСНОСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ГАРАНЦИЯТА – 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. Единствената гаранция на продавача е, че 
продуктът 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 изрично отказва всякаква изразена или 
подразбираща се гаранция за пригодността на продукта 
за специфична употреба или търговска дейност. Докато 
Продавачът не Ви осигури определено, надлежно 
подписно потвърждение за пригодността за дадена 
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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.
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