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 Техническа информация 

 
 

 INSTA-STIK ™ MP Fast Cure Adhesive 
Бързосъхнещо многофункционално лепило  
Флакон (750 мл.) 

  
 

Описание INSTA-STIK™ MP Fast Cure Adhesive е еднокомпонентно полиуретаново 
аерозолно  лепило втвърдяващо се при влага. Съдържа безвреден за околната 
среда пропелент, отговарящ на актуалните EU нормативи, забраняващи 
ползването на CFC и HCFC пропеленти. 

Типични сфери 
на приложение 

Монтаж на изолационни плоскости и гипсокартон. Може да се използва при 
вертикални и хоризонтални приложения и осигурява трайна адхезия между 
различни материали, изброени по-долу 
 

Типични 
характеристики 
на продука 

INSTA-STIK™ MP Fast Cure Adhesive залепва повечето разпространени 
строителни материали, включително всяка комбинация от: 
 

 Екструдиран и експандиран полистирол (EPS, XPS) 

 Полиуретан и полиизоцианурат 

 Минерална вата 

 Гипсова мазилка, гипсокартон 

 Бетон, зидария, камък 

 Дърво 

 Метал 

 Битумна мембрана 
 
С изключение на полиетилен с гладка повърхност, силикон, масло и грес при 
подобни повърхности. 
INSTA-STIK™ MP Fast Cure Adhesive може да се използва при температури от 
+5°С до +35°С, като оптималните работни температури са от +18°С до +25°С. 
Времето за пълно втвърдяване на пяната е 6 часа. 
Тя е топлинно стабилна между –30°С и +80°С. Тя е трайна и постоянна, освен 
когато е изложена на ултравиолетови лъчи. 
  

Препоръчителни 
условия по 
време на работа 

Преди да започнете работа, убедете се, че повърхностите са здрави, чисти, 
обезпрашени, обезмаслени.  За да се ускори процеса на втвърдяване 
повърхностите може леко да се напръскат с вода преди да се нанесе лепилото. 
Моля, обърнете внимание: Необходима е влага за еднакво и бързо втвърдяване 
на лепилото.  
Неподходящо овлажняване може да доведе до лошо втвърдяване или нежелано 
прекалено допълнително разширяване на пяната. 
Препоръчваме да се покриват работните повърхности с хартия или пластмасови 
листи против накапване.  
Препоръчително е да имате подръка почистващия препарат GREAT STUFF PRO 
GUN CLEANER. 
Винаги носете ръкавици и защитни очила при работа с продукта. 
Идеалната работна температура за околната среда и за флакона е +20°С. 
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Препоръчителен 
начин на работа 

1. Разклатете енергично флакона в продължение на 30 секунди. 
2. Завийте вентила на флакона в резбования отвор на пистолета. 
3. По време на работа флаконът трябва да се държи обърнат вертикално, като 

вентилът е надолу. За да излезе лепилото, упражнете внимателен натиск 
върху спусъка на пистолета. Количеството лепило може да се регулира, чрез 
завъртане на винта в задната част на пистолета. 

4. Положете лепилото INSTA-STIK ™ Fast Cure Adhesive върху работната 
повърхност на ивици. 

 Среден размер на една лепена ивица: ширина 20 – 25 мм. 

 Средно разстояние между ивиците лепило: 250 мм. 
Обърнете внимание: В случай, че използвате лепилото INSTA-STIK ™ Fast Cure 
Adhesive за залепване на изолационни плоскости вертикално към стената е 
препоръчително да се използват 3 лепилни ивици за една плоскост. 
 
5. Залепете топлоизолационната плоскост към основата около 5 минути след 

полагане на лепилото, в зависимост от външните условия и силно притиснете. 
Изолационните плоскости трябва да се поставят като краищата им се долепят 
и съответно шахматно да се разположат фигурите в следващите редове, ако 
е възможно. Плоскостите следва да се полагат на редове, като се започне от 
долната част на стената и се продължи на редове, като се започне от долната 
част на стената и се продължи към горната част, за да могат плоскостите да 
се задържат и лягат на долния ред и да се предотвратява приплъзването им 
при лепене. 

6. След приключване на залепването на изолационните плоскости, уплътнете 
цялата горна част / линия на всички плоскости към стената с ивица лепило 
INSTA-STIK ™ Fast Cure Adhesive, за да се предотврати навлизането на 
замърсявания между изолационните плоскости и стената. 

 
Пресни пръски, ивици лепило трябва незабавно да се премахнат в рамките на 
времето, преди лепилото да започне да се втвърдява, като се използва препарат 
за почистване на пистолета GREAT STUFF PRO GUN CLEANER. След като 
лепилото се втвърди може да се премахне механично. 
 
В случай на сравнително кратко прекъсване на работа оставете флакона върху 
пистолета и завийте напълно регулиращия винт, определящ количеството на 
излизащото лепило. При напълно изпразване на един флакон, незабавно завийте 
пистолета върху друг флакон. В случай на сравнително дълго прекъсване на 
работа, развийте флакона и почистете пистолета с почистващия препарат 
GREAT STUFF PRO GUN CLEANER. 
Като започнете работа с един флакон, той би трябвало да се използва в рамките 
на четири седмици. 
 
Ако флаконът залепне за пистолета не използвайте сила, за да ги отделите, тъй 
като има опасност от неконтролирано изпускане на лепило.  
Ако продуктът не излиза лесно, не прилагайте сила, за да го изкарате от 
флакона. 
 

Опаковка Флакони / поцинкована ламарина/: 750 мл. 
Кашон: 12 флакона 
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Транспортиране 
и съхранение 

Винаги съхранявайте и транспортирайте флаконите в изправено положение и при 
сухи условия. 
Температура на съхранение: +15С до +25С 
Флаконите не трябва да се съхраняват на горещи места, като превозни средства 
и на пряка слънчева светлина 
Срок на годност: 12 месеца 

  

Типични физични качества (1) 

 Единици Флакон 750 мл. Метод на теста 

Време, след което не лепне Мин 4 Вътрешен метод на Dow 

Получен обем лепило Литри 45 Вътрешен метод на Dow 

 (1) на базата на горепосочените методи на тестване, всички данни са дадени за прясно лепило, 

оценката е правена при 23°С, 50% относителна влажност. Полученият обем е по-малък за 
старо лепило. Специалните приложения трябва де се тестват индивидуално. За по-добри 
резултати навлажнете предварително повърхността преди да положите лепилото.  

 
 

 

Съображения за 
безопасност 

Dow Chemical Company предоставя листи за безопасност на продукта.  Листите 
за безопасност дават информация за безопасното складиране, манипулиране и 
унищожаване на продукта, както и служат пред местните власти по отношение на 
местните наредби. Листите за безопасност се актуализират редовно, поради 
това, моля, изисквайте текущия документ преди каквото и да е боравене с 
продукта.   
 

Забележка за 
клиентите 

Dow насърчава своите клиенти да боравят с продуктите на фирмата от гледна 
точка на човешкото здраве и безопасност на околната среда. За да се убедят, че 
продуктите не се използват по начин, по който не са предназначени, или 
тествани, персоналът на Dow ще спомага клиентите за спазването на 
изискванията за безопасност. Вашият представител на Dow може да ви помогне 
да осъществите правилния контакт. 
 
 

Допълнителна информация: 
За повече информация относно PU  
строителни продукти, посетете 
сайта: 
http://www.dow.com/pusystems/index
.htm 

Забележка: Информацията, съдържаща се в настоящия документ не заменя търговската спецификация. Качествата на продукта могат да претърпят 
промени, без предупреждение. В този документ не се съдържа никаква гаранция за качествата на продукта. Отговорността е на купувача да 
определи дали продуктите на Dow отговарят на конкретните му нужди, както и да организира работата си и унищожаването на продуктите да 
отговарят на местните изисквания. Не се допуска нарушаване на всякакви права на Dow или друга индустриална или интелектуална собственост. 
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