
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 

Технически проспект 

SUPERBOND-PU 

 

 

Полиуретаново лепило за силно залепване  
 
 

Описание 
 
Висококачествено, еднокомпонентно, 
полиуретаново лепило, без разтворители.  

• Осигурява силно залепване върху 
всички видове строителни материали.  
• Готово за употреба. 
• Изключителна издръжливост на 
атмосферни условия и стареене.  
• Устойчиво на температурни колебания 
от -40οC до +110οC.      
 

Области на приложение 
 
SUPERBOND-PU се използва за силно 
залепване на всички строителни 
материали, като дърво, бетон, алуминии, 
плочки и т.н. Подходящо е за приложение и 
при всички дървени конструкци и 
мебелната промишленост. Идиално за 
малки поправки.  
 

Технически характеристики  
 
Вид: полиуретан 

Цвят: бял 

Температура на полаге: от +50C до +400C 

Адхезия:  3,5 Ν/mm2  
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да чиста без, прах, 
нестабилни частици и други замърсявания.  
Навлажняване на основата с вода ще 
ускори процеса на добиване на якост. 
 
2. Полагане 
Флакона се поставя в пистолета и се 
премахва върха на накрайника под ъгъл.  
Лепилото се поставя на точки или ленти и 
повърхностите се притискат една към друга  
 

Почистване: 
Докато материала е все още пресен, може 
да се почисти с ацетон. Ако материала е 
вече втвърдил може да се премахне само 
механично.  
 

Разход 
 
Обичаен разход: 1 флакон / 12 линейни 
метра. 
 

Опаковка 
 
Флакон 280 ml. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
пройзводство, ако се съхранява на места 
защитени от влага и високи температури. 
 

Забележки 
 
Първоначалното втвърдяване на 
SUPERBOND-PU, на дебелина от 0,1mm се 
постига след 1-2 часа, в зависимост от 
температурата и влажноста. Крайната 
адхезия на лепилото зависи от 
атмосферните условия (температура, 
влажност), дебелината на лепилото и 
начина на полагане.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


