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TYTAN ПУ Лепило за зидане TBM 

  
Еднокомпонентно полиуретаново лепило за зидане, втвърдяващо се под въздействието 
на влажността на въздуха. Пяната е произведена в съответствие с изискванията на 
стандарт ISO 9001:2015 
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  
Лепилото за зидане е предназначено 
за укрепване на стени с тънки свръзки, 
изработени от висококачествен 
материал (дебелина / отклонение във 
височината не по-голямо от 3 мм на 
линеен метър). Свързващите 
елементи са калибрирани блокове от 
газобетон и смлени керамични 
блокове използвани при конструкция 
на наземни външни стени и вътрешни 
стени. Лепилото е предназначено, 
както за носещи стени, така и за 
преградни стени. 

 

 

ПРЕДИМСТВА 
  
▲▲▲ ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ЗИДАРИЯ 
ОТ ЕДНА ОПАКОВКА ( ФЛАКОН ) 
▲▲▲ АДХЕЗИЯ КЪМ 
ПОВЪРХНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ 
▲▲▲ ШИРОК ТЕМПЕРАТУРЕН 
ДИАПАЗОН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
▲▲▲ ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ПОДГОТОВКА 
▲▲▲ ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ПРИЛОЖЕНИ 
▲▲▲ ЕЛИМИНИРАНЕ НА 
ТЕРМОМОСТОВЕ 
▲▲▲ ЧИСТА ТЕХНОЛОГИЯ 
▲▲▲ високо; ▲▲ увеличаващо; ■ 
нормално; ▼▼ намаляващо; ▼▼▼ 
ниско; - не е приложимо 

 

  
  

 УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА 
  
Температура на флакон/апликатор [°C] ( 
оптимално +20°C) 

 +10 - +35 

Температура на основата/околната среда  
[°C] 

-10 - +35 

  
  

 УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
  
Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата 
карта и листа за безопасност. 
  
 1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
Лепилото за зидане представя идеална адхезия към типичен строителен материал, 
както следва: клетъчен бетон, тухли, бетон, мазилка. 
• Първият слой на зидарията трябва да бъде винаги на циментова основа с цел 

правилно изравняване на повърхността, върху която ще бъде изградена стената 
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• Почистете повърхността на тухлите от прах, за да не бъде намалена адхезията на 
лепилото. 

• Напръскайте работната повърхност с вода (с четка за боядисване, напр.) при 
температура >0°C. 

• Обезопасете повърхностите, изложени на случайно замърсяване със сместта. 
  
 2. ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА 
• Твърде студен флакон трябва да бъде загрят до стайна температура чрез потапяна 

в топла вода с температура до 30 °C или да бъде оставен на стайна температура 
минимум 24 часа преди работа. 

• Температурата на апликатора не може да бъде по-ниска от температурата на 
флакона. 

  
 3. АПЛИКАЦИЯ 
• Поставете предпазните ръкавици. 
• Разклатете интезивно флаконът( 10-20 сек. с дъното нагоре) за старателно 

смесване на компонентите. 
• Завийте апликатора на флакона. 
• Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре. 
• Полагането на първия слой трябва да се извършва върху стенни елементи, които са 

подредени и изравнени с използването на традиционна циментова мазилка. 
• Напръскайте работната повърхност с вода ( с четка за боядисване напр.) с 

температура >0°C. 
• Броят на необходимите линии лепило зависи от широчината и типа на стената: 
 
ПЕНОБЕТОН И КЕРАМИЧНИ БЛОКЧЕТА 

Ширина [мм] брой на линиите 

До 130 1 

Повече от 130 2 

 

• Нанесете лепилото на елементи от клетъчен бетон, оформяйки дебела ивица с 
диаметър минимум  2 - 3 см. 

• Нанесете лепилото за зидария на  калибрирани керамични тухли оформяйки ивица 
с диаметър  минимум 5 - 6 см. 

• Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на 
спусъка на апликатора. 

• Дръжте пистолета по време на нанасяне на разстояние около 1 см от повърхността 
на блокчето. 

• Поредния слой на стенни елементи да се поставят върху предварително нанесения 
слой лепило до 3 мин. преди изтичане на "отвореното време". Оптималното време  
за нанасяне е една минута след апликацията, за да може излишните газове да 
излязат. 

• След поставянето  стенният елемент трябва да бъде притиснат така, че да се получи 
възможно най-тънка фуга. 

• Коригиране на положението на стенните елементи за клетъчен бетон е допустимо, 
но не повече от 5 мм в хоризонтална позиция без отделяне на стенния елемент. 
Извършване на поправки при керамични блокчета е недопустимо. 
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• Ъглите на стените да се изпълняват съгласно инструкцията на производителя на 
стенни елементи. 

• Щурцовете да се поставят съгласно общоприетите методи за монтаж на щурцове. 
• Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на 

спусъка на апликатора. 
• В случай на прекъсване за повече от 5 мин накрайникът на лепилото трябва да се 

почисти с чистител за полиуретанова пяна и при повторно използване флаконът да 
се разклати непосредствено преди употреба. 

  
 4. СЛЕД ПРИКЛЮВАНЕ НА РАБОТА 
• Незабавно след пълното втърдяване на пяната трябва да се осигури нейната 

защита от UV лъчение с мазилка, боя или силикон. 
• След приключване на работа, апликаторът трябва да бъде напълно почистен. За 

целта флаконът с чистител трябва да бъде завит на апликатора и да се натисне 
спусъка му докато започне да излиза чиста течност. 

  
 5. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОГРАНИЧЕНИЯ 
• Лепилото за зидария е предназначен за използване с калибрирани тухли с гладка 

повърхност с отклонение не по-голямо от +/- 3 mm. 
• Отворената опаковка трябва да бъде използвана в рамките на 1 седмица. 
• PU лепилото за зидария не лепи полиетилен, полипропилен, полиамид, силикон и 

Тефлон. 
• Прясната PU смес може да бъде премахната с полиуретанов чистител за пяна. 
• Втвърдената PU смес може да бъде премахната само ръчно (напр. с нож). 
• Качеството и техническите параметри на използваният апликатор имат ефект върху 

параметрите на финалния продукт. 
• PU сместта не трябва да бъде използвана в пространства без достъп на чист вятър 

и добра вентилация или на места, изложени на директна слънчева светлина. 
  
  

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Цвят  
светло сив + 

   
 Параметър (+23°C/ 50% Влажност) 1)  Стойност 

Капацитет [m] 2) 40 - 60 
Приблизителна повърхност на стената 
[m2] 3) 

max. 12 

Време за корекция [min] ≤ 3 
Време за максимална трайност [h] 24 
Коефициент на топлопроводимост (λ) 
[W/m*K] (RB024) 

0,036 

Сила на натиск на стената, изчислена 
чрез [MPa] (EN 1052-1:2001) 

Стена от кухи 
керамични тухли 

Стена от блокчета 
от автоклавъчен 

газобетон 

fk = 0,50*fb 0,7*) fk = 0,70*fb 0,85*) 
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Якост на огъване в случай на 
увреждания в плоскостта 
перпендикулярна на подпорните фуги 
(PN-EN 1052-1:2001) 

fxk1 = 0,15 fxk1 = 0,30 

Якост на огъване в случай на 
увреждания в плоскостта 
перпендикулярна на подпорните фуги 
(PN-EN 1052-1:2001) 

fxk2 = 0,10 fxk2 = 0,20 

Характерна якост на срязване [MPa] (EN 
1052-3:2001) 

fvok = 0,08 fvok = 0,10 

Якост на разтягане перпендикулярно на 
фугите след 24 ч.  [MPa] (EN 1607:1999) 

0,13 0,24 

1) Всички подадени параметри се основават на лабораторни  проби и тестове съгласно вътрешните 
стандарти на производителя и много зависят от условията на втвърдяване на сместта (температура на 
флакона, околната среда, основата, качеството на използваните инструменти и  уменията на този, който 
нанася.\ 

2) Стойност посочена за блокчета от клетъчен бетон при ивица с диаметър около 3 см. При керамични 
блокчета диаметърът на ивицата трябва да бъде около 6 см, съответно производителността ще бъде 20-
30 м. 

3) Големината зависи от вида и размера на стенния елемент, също и от неговата широчина, начина на 
нанасяне, броя и широчината на ивиците, условията за апликиране и качеството на апликатора. 

4) За свободно разпепена смес. 
*) fb - нормализирана  якост на натиск на тухла, на база клас на якост на натиск, МРа. 

 

 
ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ 
 
температура на транспортиране период на транспортиране [дни] 

< -20°C 4 

-19°C ÷ -10°C 7 

-9°C ÷ 0°C 10 

  
Лепилото за зидария е годно за употреба до 12 месеца от датата на производство, при 
условие, че е съхранявано в оригиналната си опаковка във вертикална позиция( с 
вентила нагоре) на сухо място с температура от +5 °C до + 30 °C. Съхранението при 
температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен 
ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, 
но не повече от 7 дни( изкл. времето за транспорт) Съхраняването на флакони с лепило 
при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. 
Съхраняването на продукта в позиция, различна от препоръчителната може да доведе 
до запушване на вентила.Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и 
когато е празен. Не превозвайте продукта в купето на пътнически 
автомобил.Превозвайте само в багажник. 
Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за 
безопасност. 
  
  
Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на 
изследванията на производител и се счита за точна.Въпреки това, тъй като условията 
и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация 
не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се  гарантира, че  
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продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични 
приложения.Гаранцията на производителят е, че продуктът ще отговаря на актуалната 
търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това 
условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт 
доказано различен от гарантираното.Производителят  отказва всякакви други изразени 
или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. 
Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. 
Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на 
патентите. 


