
TEKAFIX

ST
СВОЙСТВА
•  Бърза адхезия.
•  Не е нужно да се използват дюбели или винтове.
•  Простo нанасяне.
•  Има силна и трайна адхезия.
•  Добра запълваща способност.
•  Висока якост.
•  Не е подходяща за пластмаса.

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•  За лепене и закрепване на почти всички строителни материали (бетон, тухли, 
 дърво, стъкло, керамика, метал и някои видове пластмаса).
•  За лепене на декоративни панели, дървени и метални елементи, ръбове на 
 стъпала, подови и стенни плочки и первази.
•  Не се препоръчва за лепене на полистирол.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Невтвърдена маса
Основа синтетични смоли и 

органичен разтворител
Форма бежовата паста
Специфично тегло 1290±60 кг/м³
Време за засъхване на 
повърхността

23°C/50% отн. влаж. ≈15 мин.

Време за втвърдяване 23°C/50% отн. влаж. 3 мм/ден
Teмпература при нанасяне oт +10°C дo +30°C

Втвърдена смес
Якост на срязване при опън EN 205 4,0 MPa
Teмпературна устойчивост от -15°C дo +80°C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
•  Повърхностите, върху които се лепи, трябва да бъдат чисти, сухи, обезмаслени 
 и твърди. Отстранете лаковете и боите, които покриват повърхността.
•  Отрежете картуша от горната страна до резбата, завинтете дозатора и го 
 отрежете според желаната дебелина на нанасяне. При прекъсване на 
 работата или смяна на флакона разхлабете ръчката на ръчния пистолет и 
 издърпайте спусъка назад.
•  Лепилото се нанася равномерно на точки или на къси ивици върху страната, 
 която ще се залепва.
•  Притиснете двете части една към друга, но не съвсем плътно.
•  При големи повърхности се препоръчва веднага след залепването частите да се 
 разделят отново, да се изчака една минута и след това да се залепят трайно.
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Tekafix ST 
е универсално лепило, което се 
използва за закрепване на всякакви 
видове порьозни и непорьозни 
строителни материали, с изключение 
на стиропор. Използва се без 
грундиране. Бързо втвърдяване

За вътрешна и 
външна употреба

Издържа на големи 
натоварвания
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•  При по-тежки части се препоръчва допълнително фиксиране за 24 часа.
•  Невтвърдена маса се почиства с препарат за почистване Tekafin Cleaner или алифатен 
 разтворител, а втвърдената маса – с механични средства.

ОПАКОВКА
•  300 мл картуш (в кутия 20 бройки)
Други видове опаковка са възможни по договаряне.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД
12 месеца в сухи и проветриви помещения при температура между 10°C и 30°C, в 
затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВE, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕНА ОТПАДЪЦИТЕ 
Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и 
личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще 
намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се 
предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Инструкциите ас дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради 
специфичните условия и начин на работа препоръчваме да направите тествания за всеки 
отделен случай на употреба.


