
TMINSTA-STIK  MP Fast Cure 
М ногофункционално

Специално разработено лепило за
топлоизолационни плоскости
и гипсокартон

2- Insta Stik MP Fast Cure - 13 мпокривна площ от 1 флакон 

Ново лепило за 

топлоизолационни

плоскости и

гипсокартон

Бързовтвърдяващо

Време за втвърдяване от 3 до 5 минути



ТМINSTA-STIK  MP Fast Cure
Специално разработено бързовтвърдяващо лепило за
топлоизолационни плоскости и гипсокартон

Многофункционалното лепило INSTA-STIK™ MP Fast Cure е , което е специално 

разработено за залепване на екструдиран и експандиран пенополистирол, полиуретан, полиизоцианурат, минерална 

вата и гипсокартон към бетон, зидария, мазилка, дърво, метал и към различни битумни повърхности. INSTA-STIK™ MP 

Fast Cure залепва отлично плоскостите в различни равнини - хоризонтално, вертикално или таван. Нанасянето става 

лесно и бързо с помощта на Great Stuff Pro Gun - пистолет за полиуретанова пяна, като лепилото се нанася директно върху 

повърхността. Регулирането на количеството става с помощта на спусъка на пистолета и винта за регулиране.

полиуретаново лепило във вид на пяна

TMПредимства на INSTA-STIK  MP Fast Cure
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Добра адхезия и сила на сцепление

Приложението му е просто, чисто и бързо

Малко тегло: лесно се транспортира и лесно се 
борави с него на строителната площадка

Голямо покритие: флакон (750 ml) е достатъчен за 
2приблизителна повърхност от 13m .

Чистота- при употреба не се отделят прах или 
парчета лепило

Не се поврежда повърхността на основата 
поради липса на механични фиксатори - винтове, 
дюбели и т.н.

Няма топлинен мост

Няма видими скрепителни елементи

Минимален шум и вибрация, не се нарушава 
нормалния комфорт на обитателите на сградата.

Не е необходимо предварително време за 
подготовка – INSTA-STIKTM MP Fast Cure може да се 
използва незабавно с пистолет за полиуретанова 
пяна

Няма нужда от скъпо почистване на 
инструментите или оборудването
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Без разход за голяма складова площ и оборудване

Няма алкална агресия върху основата 
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Лепилото може да се използва многократно, до 
пълно изразходване на количеството в 
опаковката.

Не съдържа хидрохлорфлуоровъглеводороди 
НCFC и хлорфлуорвъглеводороди HFC

››› Подобрява значително коефициента на 
топлопреминаване за топлоизолационни системи

С  могат да бъдат 
залепвани следните изолационни плоскости
и строителни материали

TMINSTA-STIK  MP Fast Cure
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Плоскости екструдиран полистирол (XPS)

Плоскости от експандиран пенополистирол (EPS)

Плоскости от полиуретан и полиизоцианурат, 
покрити с фибростъкло

Плоскости от полиизоцианурат и полиуретан с 
покритие от битуминозен картон

Плоскости минерална вата

Изолационни плоскости с клетъчно стъкло 
(пеностъкло)

Коркови изолационни плоскости

Плоскости от пресовани дървени частици

Силикатни плоскости
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Плоскости от гипсокартон и гипсфазер

Облицовки от керамика, гранитогрес, гнайс и 
естествени скални материали

®™ Търговска марка на фирма Dow Chemical (”Dow“) или на дъщерни фирми

ТМINSTA-STIK  MP Fast Cure
СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ ЗА РАБОТА
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Как да се използва многофункционалното
лепило INSTA-STIK™ MP Fast Cure

Преди започване на монтаж:

Температура на въздуха и на основата 
от + 5 °С до + 40 °С

Носете защитни ръкавици и предпазни очила

Повърхностите, особено металните, трябва да бъдат 
сухи и почистени от мазнини

Здравината на структурата на повърхността върху 
която ще се нанася лепилото, както и 
товароносимостта и трябва да се проверят преди 
започване на монтажа (особено при полагане 
вертикално върху стени)
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TMРазклатете силно флакона INSTA-STIK  MP Fast Cure

за около 30 секунди

Обърнете надолу флакона  и 

го завийте в отвора на пистолета за полиуретанова пяна. 

Дръжте флакона вертикално по врема на полагане

на лепилото

TMINSTA-STIK  MP Fast Cure

Нанесете ивици  върху 

стената/пода или върху изолационната плоскост

TMINSTA-STIK  MP Fast Cure

 

Изолационните плоскости могат да се залепват
върху основата не по-късно от 3 минути след

нанасянето на 

Времето за втвърдяване на лепилото 
зависи от температурата и влажността.

Затова се препоръчва да се тества специфичното 
време на втвърдяване преди употреба. При сух 
климат времето на втвърдяване може да се намали 
като се увеличи влажността на въздуха, например, 
като се пръсне вода върху лепилото.

TMINSTA-STIK  MP Fast Cure.
TMINSTA-STIK  MP 

Fast Cure 

Пистолетът за полиуретанова пяна може да се почисти с 

препарата за чистене на пистолети GREAT STUFF™ PRO от 

Dow. Засъхналата пяна премахнете механично.



TMINSTA-STIK  MP Fast Cure 
Съдържание и опаковка
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флакони по 750 мл

12 флакона в един кашон

39 кашона в един палет

TMДопълнителни препоръки при работа с INSTA-STIK  MP Fast Cure

››› Моля, следвайте инструкциите от етикета на флакона с INSTA-STIK™ MP и от листа за 
безопасност на фирма DOW.

››› Разклащайте отново флакона когато не сте ползвали INSTA-STIK™ MP по-продължително време 
в рамките на работния ден.

››› Когато прекъсвате работа за дълъг период от време оставете флакона на пистолета, като 
затворите напълно регулиращия винт, за да избегнете инцидентно изпускане на лепило.

››› Времето за втвърдяване на лепилото зависи от влажността на въздуха: високата влажност на 
въздуха води до по-кратко време за втвърдяване. Напръскването с вода допълнително ще 
ускори процеса на втвърдяване.

®™ Търговска марка на фирма Dow Chemical (”Dow“) или дъщерни фирми

TMВашият дистрибутор на INSTA-STIK  MP:

ТМINSTA-STIK  MP Fast Cure
ПО-ИКОНОМИЧНИЯТ ВАРИАНТ !

ТМINSTA-STIK  MP Fast Cure
НОВА БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩА 

ФОРМУЛА

НОВО

Флакон за ръчна работа
с предпазен незалепващ

клапан за многократна
употреба SAFETY VALVE

Building Solution

DOW EUROPE GMBH
Bachtobelstrasse 3
CH-8810 Horgen
www.dowbaustoffe.de
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