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TYTAN PROFESSIONAL PROHERO Лепило 290 мл 

бял 

ADB-ADB-5641-TP-35-ml-290-001 

Ново поколение монтажно лепило - залепва, поправя, уплътнява. 

Продуктът е базиран на технологията на хибридни полимери и може да се 

използва успешно за широка гама от материали, както в интериора, така и в 

екстериора. Осигурява висок комфорт на работа поради липсата на дразнеща 

миризма, лесно нанасяне, универсалност, здравина, бързина, еластичност и 

липса на свиване. Втвърдява се при контакт с влага и може да се използва 

върху влажни повърхности. Продуктът не съдържа разтворители, изоцианати 

и силикони. 

ПРЕДИМСТВА 

 

• бърза и силна първоначална адхезия - свързва се незабавно без 
прикрепяне  

• бързо втвърдяване - изключителна здравина на залепване само след 
3 часа   

• силно и трайно свързване  

• отлична адхезия към широк спектър от материали, както порьозни, 
така и непорьозни  

• за вътрешно и външно приложение  

• устойчивост на влага, UV радиация и променящи се температури  

• добра устойчивост на плесени и гъбички  

• супер еластичен 

• възможност за коригиране на залепените елементи до 10 минути  

• безопасен към чувствителни повърхности  

• безопасен за околната среда (много ниски емисии на ЛОС*)  

• без дразнеща миризма не съдържа разтворители, изоцианати, силикони  

• 30-годишна гаранция за дълготрайността на фугата  

• може да се боядисва след втвърдяване 

• *VOC - летливи органични съединения 
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АПЛИКАЦИЯ 

• Лепи широка гама от порьозни и непорьозни материали, като камък, метали, огледала, 

стъкло, дърво, MDF, керамични плочки, полистирол, бетон, корк, клинкер, пластмаси (с 

изключение на PE и PP), гипсокартон и др. 

• Залепване на первази, цокли, прагове, панели, керамични плочки, закачалки и др. 

• Лепене на огледала 

• Лепене на декоративни и довършителни елементи, както малки и леки, така и големи и 

тежки, без необходимост от механично прикрепяне, напр. стенни панели, декоративни 

елементи, ламели, розетки и др. 

• Лепене на закрито и на открито, дори върху неравни повърхности 

• Запълване и уплътняване на малки фуги 

 

СТАНДАРТИ/ТЕСТOВE/СЕРТИФИКАТИ 

Изпълнява изискванията на: 

• EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P 

• EN 15651-3:210 S class S1 

• EN 13501-1:2018 Class E 

• EMICODE: EC 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Условия за работа стойност 

температура при нанасяне [°C] +5 - +30 

оптимална температура на залепване [°C] +15 - +25 

оптимална относителна влажност на въздуха [%] 50 - 65 

Цвят стойност 

Бял + 

изсъхнал стойност 
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Температурна устойчивост [°C] -40 - +90 

Невтвърден - тестван при 23°C и 50% относителна влажност стойност 

Плътност [g/cm³] 1,3 - 1,4 

Cкорост на втвърдяване [мм/24h] 2 - 3 

твърдост по Shore A 60 - 65 

Основа: хибридна + 

първоначално време за свързване [мин] 30 

пълно време за свързване [h] 3 

удължение при скъсване, ISO 73 [%] ≤300 

Време на образуване на коричка [мин] 10 

  

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, представени в Информационен лист за 

безопасност. 

Подготовка на основата 

• Залепваните повърхности трябва да бъдат чисти, без замърсявания и вещества, 

възпрепятстващи залепването (мръсотия, прах и др.). 

• Повърхностите се обезмасляват най-добре с бензин или етанол (стъкло, глазирани 

плочки, метал) или с препарат (синтетични материали). 

 

 



 

4/6 

Подготовка на продукта 

 

• Отрежете върха на накрайника и завийте към опаковката. Поради високия вискозитет на 

продукта се препоръчва пистолетът да се използва за гъсти маси. Нанесете лепилото 

държейи накрайника, разположен под прав ъгъл спрямо повърхността, така че V-

образният разрез да се вижда отгоре. 

 
 

Апликация 

• Нанесете лепило на петна или ивици върху повърхността или материала за залепване. В 

случай на широки повърхности лепилото трябва да се нанася по вълнообразни линии, за 

да се увеличи първоначалната адхезия. 

• След нанасяне долепете свързващите елементи и натиснете силно и равномерно. 

Максимум до 10 минути може да се правят корекции в позицията на залепените 

елементи, без да се разлепят, само с приплъзване. 

• Лепилото не трябва да се нанася на непрекъснати плътни ивици върху непорьозни 

основи, защото съхне от контакт с атмосферата и влагата на основите. лепене на 

непорьозни основи може да удължи времето за съхнене. 

• Най-добри параметри на залепване се постигат при температура 23°C и 50% влажност на 

въздуха, за фуга с дебелина 0,5 mm. 

След приклюване на работа 

 

• Почистване: суха кърпа, етанол или бензин преди втвърдяване, механично след 

втвърдяване. 
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Забележки / ограничения 

• Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото. 

• Не е подходящ за PE, PP, тефлонови и битумни повърхности. 

• Не е подходящо за основи постоянно изложени на висока влага или вода. 

• Не боядисвайте с бои на базата на алкидни смоли. 

• Препоръчително е да направите макет тест преди боядисване. 

• Не е подходящ за залепване на предни стъкла на автомобили  

• Не е подходящ за залепване на аквариуми и терариуми. 

• Трябва да се избягва пряк контакт между нанесеното лепило и силни химикали. 

ЗАБЕЛЕЖКИ / ОГРАНИЧЕНИЯ 

Забележка: всички описани параметри са основани на лабораторни тестове при 23°C и 50 % 

относителна влажност на въздуха. При други условия е възможно по-дълго или по-кратко време 

за съхнене, като зависи също от типа на основите и материалите, както и дебелината на лепилния 

слой. 

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ 

Гарантиран срок на годност е 12 месеца от датата на производство, когато се съхранява в 

неотворена оригинална опаковка при температури от +5 °C до +35 °C на сухо място, защитено от 

замръзване и прекомерна топлина. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

За подробна информация намерите информационния лист за безопасност на материалите, 

наличен при производителя при поискване. Изхвърляне на отпадъци: Остатъците от продукта и 

празните опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с официалните, местни разпоредби. 

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите 

най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на 

производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, 

включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на 

доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, 

възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя. 


