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Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени доб-
росъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой  възможни приложения, които са извън на-
шия контрол, ние не може да  поемем каквито и да  било  отговорности за получените резултати. Във  всеки случай се препоръчва да  
се извършват предварителни тестове. 
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Технически характеристики:                                                                                                   

 Основа  Битум 

 Консистенция  Течност 

 Система на втвърдяване  Физическо  изсъхване 

 Отворено време  Около 15 мин. 

 Специфично тегло (DIN 53479  B)  1.10г/мл. 

 Температурна устойчивост  - 20 °C до + 80°C след втвърдяване 

 Разход  Около 1,0 л/м2 
*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността. 
 

Описание на продукта: 
Roofing Adhesive е готово за  употреба студено 
лепило на битумна основа за лепене на битумни 
мембрани. 
 
Характеристики: 

 Професионално качество 

 Бързо изпаряване 

 Устойчивост на  УВ лъчи и температурни 
промени 

 Висока якост на връзката 

 Подходящ за покриви с наклон под 15% 
 
Приложения: 
Студено  лепене на битумни мембрани към 
битумни повърхности, метал и  други  порести 
повърхности. Залепващ слой  при полагане на 
плочи (шисти) или чакъл. 
 
Опаковка: 
Цвят: черен 
Опаковка: 310мл; 0,75л; 4л; 10л; 
 
Съхранение: 
Най-малко 2 години  в неотворена опаковка на 
хладно и сухо място при температури между 
+5°C и +25°C. 
  
Повърхности: 
Вид: битумни  повърхности, метал и други 
обичайни за строителната   индустрия 
материали. 
Състояние на   повърхността: повърхността 
трябва да бъде чиста,    суха, обезпрашена 
обезмаслена, почистена от лед  и сняг. 
Подготовка: подгответе старите битумни 
повърхности   с   разтвор от битумно лепило 
Roofing Adhesive (разтворете с 10% бял спирт). 
Преди  употреба препоръчваме тест  за 
съвместимост.

Нанасяне: 
Метод: Нанесете лепилото върху  повърхността 
с помощта  на четка или  гумена   ролка. Не 
нанасяйте излишни  количества, които  не  могат 
да се покрият с  мембрана в рамките на 15 
минути.  Развийте мембраната върху  нанесения 
слой и подгответе фугите за около 24 часа. 
Ако  използвате  лепилото  като  слой   при 
полагане на плочки (шисти) или чакъл,  нанесете 
лепилото  върху   повърхността  с   помощта  на 
четка или гумена ролка (макс.2 м2 на еднократно 
нанасяне). След 10-15  минути покрийте с шисти 
или чакъл. 
Температура на нанасяне: +1°C до +30°C 
Почистване: Ако не е втвърдено, лепило Roofing 
Ahdesive може да се почисти от инструментите с 
бял спирт. Втвърденото лепило се отстранява 
механично. 
Възстановяване: с битумно лепило Roofing 
Adhesive 
 
Препоръки за безопасност: 
Приложете обичайните хигиенни норми. За пове-
че информация вижте етикета. 
  
Препоръка: 
Продуктът не е подходящ за EPDM мембрани. 


