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ПРЕДИМСТВА 

 
 Супер бързо и лесно 

приготвяне  

 Надеждни и дълготрайни 

резултати 

 Съдържа фунгицид, 

възпрепятстващ растежа на 
плесени 

 Лесно приплъзгане на тапета 

за съвършено пасване на 

фигурите 

 Разтваря се изцяло и 
изключително бързо в 

студена вода 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MasterFix® 
Normal  

Лепило за тапети  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
MasterFix®Normal e разработен специално за удобна и качествена 

работа при залепване на различни по тежина и плътност стенни 

покрития, като обикновенни тапети, новамура (пенополиетилен), 

обемни винилни поктрития, релефни тапети, силно релефни тапети. 

Разтваря се изключително бързо и изцяло във вода.  

. 

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Външен вид Кремави люспи 

Химическа структура Комбинация от специално подбрани 

полимери  

Съдържание на вода 50 … 100 мг/г 

Вискозитет 6000 … 11000 mPa.s 

pH  10 … 11.5 

Алкалност  5 … 9 µmol H+/0.04 г 
< 0.5 мг NaOH/g 

Обем на набъбване ≥ 280 мл. 

Ситов анализ 250 … 725 мг/г върху сито със светъл отвор 1 

милиметър  

≤ 70 мг/г върху сито със светъл отвор  250 

микрометра 

Насипна плътност 250…350 кг/м3 
 
 

   

КОЛИЧЕСТВА  
Препоръчаното съотношение на смесване е: 
                                                                                                           Таблица 2  

 

Приложение 

 

Съотношение 

Продукт/вода 

 

 

Продукт 

(гр.) 

 

Вода 

(литри) 

 

Площ 

(приблизително) 

 

Грунд 

 
1 : 45 

 
125 

 
5.5 

 
55 м3 

Обикновен тапет 1 : 32,5  125 4 5 – 6 ролки 

Винилни 

покрития  

1 : 27,5 125 3.5 5 ролки 

Новамура 

/пенополиетилен/ 

1 : 22,5 125 2.8 4 ролки 

Обемни винилни 

покрития 

1 : 22,5 125 2.8 4  ролки 

Релефни тапети 1 :  22,5 125 2.8 2 – 3  ролки 

Силно релефни 

тапети 

1 : 17,5 125 2.2 1,5 – 2,5  ролки 

Забележка: Посочените цифри са само информативни! 

Количеството вода и площите в таблицата по-горе са основни на 

потребителска опаквока от 125 гр. Ако опаковката се различава от 125 

г.  количеството вода и площ трябва да бъдат презчислени.  

 

 



  

НАЧИН НА РАБОТА 

 

Подготовка на повърхността 

Повърхностите трябва да бъдат чисти,  

обезмаслени и обезпрашени от 

замърсявания, които могат да влошат 

адхезията.  

Инструментите трябва да са чисти, сухи и 

обезмаслени. 

 

Грундиране  

При неравни повърхонсти и пукнатини, 

шпакловайте с MasterCryl® Stacryl, 

фугите обработете с MasterSil® Neutral. 

За да подобрите адхезията, груднирайте 

повърхностите с MasterFix® Normal  и ги 

оставете да изсъхнат напълно преди да 

поставите тапета. (съгласно Таблица 2) 

 

Приготвяне  

Измерете количеството студена вода        

(съгласно таблица 2), след това бавно 

изсипете съдържанието на пакета във 

водата в продължение на 1 минута при 

непрекъснато разбъркване. Оставете 

сместта за около 3 минути, след което 

разбъркайте енергично до получаване на 

хомогенен разтвор. Лепилото е готово за 

нанасяне. 

 

Нанасяне  

MasterFix® е готов за употреба след 

разтварянето му във вода. Нанесете с 

четка или валяк върху тапета.  

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Информацията за здраве и безопасност 

при работа, не се съдържат в този 

документ. Преди работа с продукта 

прочетете “Лист за здравна безопасност 

на продукта” и етикета на продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 

 

Съхранявайте във затворени помещения, 

на хладно и сухо място в добре затворени 

оригинални опаковки.  

Препоръчително време за съхранение : не 

по дълго от две години. Бъдете 

внимателни, съхранявайте продукта в 

малки количества, защото съдържанието 

на вода се увеличава постепенно.  

 

ОПАКОВКА 

MasterFix® Normal се предлага в 125 гр. 

опаковка. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ  

Няма данни 

 

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. 

 
 


