
  

 

          

      Лепило за камък и мрамор МS 76 
                   

           

       Техническа характеристика 

           

   Характеристика: Лепилата за камък и мрамор на AKEMI са течни до китообразни  

   2К лепила на основата на разтворени в стирол ненаситени полиестерни смоли и  

 

 

 специална добавка. Продуктът се характеризира със следните свойства:  

   ● Добра преработваемост и употреба върху хоризонтални и вертикални повърхности 

   благодарение на течната или гъста, кремообразна или китообразна консистенция 

   ● Бързо втвърдяване (20- 40 минути)     

   ● Добра обработваемост (шлайфане, пробиване, фрезоване)  

   ● Много добра адхезия към метали (желязо, стомана, алуминий), дърво, камък и  

разлини пластмаси (напр. твърдо PVC, GFK) дори и при високи температури (до около 100°С)  
● Устойчиви на вода, бензин и минерални масла       

           
Област на приложение:           
Лепилата за камък и мрамор MS 76 на AKEMI се използват основно в камъкопреработвателната индустрия и в  

занаятчийството за залепяне на естествени и изкуствени камъни, желязо, стомана или алуминий, дърво или  

пластмаса едни с други или помежду си. Допълнително течното Лепило за камък и мрамор MS 76 се използва 

като армиращо лепило за работни кухненски плотове, маси и др. както и за силово свързване на пукнатини 

в мазилка и бетон. Продуктите са подходящи за не много натоварвани механично залепени повърхности в 

затворени помещения до температура 60- 70°С или до 100°С при ненатоварвани повърхности. Предимството на  

продуктите е сравнително краткото им време за съхнене. Във външни условия залепени с MS 76 материали  

са ограничено устойчиви на атмосферни влияния; за това приложение препоръчваме висококачествените лепила 

AKEPOX (лепила на основата на епоксидни смоли)      

           
Указание за употреба:         
1. Повърхността трябва да е чиста, напълно суха и награпена.     
2. Към 100 g лепило се прибавят 1-3 g бял втвърдител (1 g = 4-5 cm от тубата)    
3. Двата компонента се смесват напълно; сместа остава способна за преработване в рамките на 4-14 минути (20°С). 

4. След други 20- 40 минути (20°С) третираните части могат да се обработват механично или да се транспортират, 

след около 1 час частите могат да бъдат натоварвани.      
5. Когато течното AKEMI Лепило за камък и мрамор MS 76 се използва като изливна смола за поправки на пукнатини 

или фуги по монолитни плочи, излейте продукта и загладете с шпакла. Ако е нужно, предварително разширете  

пукнатините или използвайте дистанционни уплътнителни пластини.     
При нужда разпръснете сух кварцов пясък върху още невтвърдения продукт за подобряване адхезията на 

допълнителни слоеве строително- химични препарати      
6. Допълнителната обработка при санирането на монолитните плочи, като например нанасянето на лепило или 

изравняващи маси да се извършва след най- малко 60 минути     
7. Топлината ускорява, студът забавя втвърдяването       
8. Работните инструменти могат да бъдат почистени с AKEMI Нитро разредител    

           
Указание:             
● За защита на ръцете ползвайте AKEMI Течни ръкавици.      
● Количество втвърдител, по- голямо от 3% вреди на качеството на залепянето     
● Количество втвърдител, по- малко от 1%, както и ниски температури (под 5°С) сериозно забавят втвърдяването 

● При санирането на пукнатини или фуги по монолитни плочи използвайте китообразното AKEMI Лепило за  

камък и мрамор MS 76         
● Да не се работи със сгъстило се или започнало да се желира лепило     



 

● При метални основи залепянето да се извършва във възможно най- кратък срок след шлайфането, за да се 

избегне намаляване на способността за залепяне       
● Поради обословенарото от реакцията свиване ( около 2-3%) и забележимото увеличаване на температурата 

по време на втвърдяването, дебелината на слоя нанесено лепило трябва да е минимална (<2mm)  
● При залепени повърхности, постоянно изложени на влага или замръзване, залепената повърхност е ограничено  

устойчива          
● Адхезията и стабилността върху прясно нанесени, алкални строителни материали (като напр. бетон, заводски бетон 

са посредствени          
● Втвърденото лепило не може пожече да бъде отстранено с разтворител, а само механично или при висока 

температура (> 200°С)         
● При правилна обработка втвърденото лепило не е опасно за здравето    

           
Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!      

           
Технически данни:    Цвят: сив       

   Плътност: около 1,63 g/cm³ (гъсто, пастообразно)    

    около 1,36 g/cm³ (течно)     

   Време за работа/ min:        

   а) при 20°С       

    гъсто/ пастообразно    течно  

    1% втвърдител 8- 10   14- 16  

    2% втвърдител 5- 6   7- 9  

    3% втвърдител 4- 5   5- 6  

    Картуч  5- 6    

           

   б) с 2% втвърдител      

    гъсто/ пастообразно    течно  

    

при 
10°С  10- 12   12- 14  

    

при 
20°С  5- 6   7- 9  

    

при 
30°С  3- 4   3- 4  

           

  Механични свойства:        

  Граница на якост при опън DIN 53455: 15- 25 N/mm²    

  Якост на огъване DIN 53452: 40- 50 N/mm²     

           
Съхранение: Около една година в добре затворена оригинална опаковка, съхранявана на хладно място без да 

замръзва          

           


