
 

 
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

176 / ЯНУАРИ 2014 
Отменя и замества всички предишни издания 

 

DEKO PROFESSIONAL ЛЕПИЛО ЗА 
 ДЪРВО И ПАРКЕТ 

 
 
 
 

Предназначение: • Лепене на паркет върху циментова замазка. 
  
Свойства: • Отлична якост на слепване; 

• Запълва фугите между отделните сектори на паркета и не позволява 
проникване на влага, прах и механични замърсявания; 

• Запълва неравностите в основата и спомага за подравняване на пода; 
• Образува твърд филм; 
• Негоримо; 
• Удобно и лесно за нанасяне; 
• Безопасно приложение. 

  
Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 
  

Външен вид:  
(визуално) 

Хомогенна гъста пастообразна маса 

  
Цвят:  
(визуално) 

Кремав 

  
Мирис: 
(органолептично) 

Мек 

  
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)0С: 
(ISO 2555) 

min 30 000 mPa.s 

  
Съдържание на нелетливи вещества при 
1050С/2 g/2 h: 
(БДС ЕN ISO 3251) 

 
min 65 % 

  
Якост на слепване на дърво с дърво 
- след 24 часа: 
- след 7 дни: 

 
min 60 kg/cm2 

min 70 kg/cm2 

Поливинилацетатно лепило Вътрешна употреба 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Разход: Според вида и размерите на залепваните 

повърхности: 0,5 – 0,7 kg/m2 

  
Колористика: Кремав цвят.  

При необходимост може да се оцветява с Пигментни 
тониращи пасти (за запълване на фуги). 

  
Опаковка: Oпаковки от полипропилен с нето тегло: 0.5 kg, 4 kg, 

18 kg. 
Възможно е използването и на други опаковки след 
предварително споразумение с клиента. 

  
Съхранение: ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! 

Температура на съхранение – от 5 до 350С. 
Да се съхранява в оригинални, добре затворени 
опаковки в закрити и сухи складови помещения, 
далече от пряка слънчева светлина и нагревателни 
уреди! 
Срок на съхранение: 12 месеца от датата на 
производство във фабрично затворена опаковка. 

  
Разредител: Не се разрежда. 

Лепилото се предлага в готов за употреба вид. 
  
Подготовка за работа: Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти 

от прах и масла. 
  
Средства за нанасяне: Назъбена шпакла. 
  
Начин на нанасяне: • Лепилото се нанася равномерно с подходяща 

назъбена шпакла по цялата повърхност; 
• Времето между нанасянето върху основата и 

полагането на паркета е около 10 мин., затова не 
трябва да се нанася предварително на по-големи 
площи, отколкото могат да се налепят за това 
време; 

• Паркета се поставя с леко приплъзване върху 
разстланото лепило и здраво се начуква, за да се 
подсигури цялостно залепване по долната му 
част; 

• Следваща обработка на залепения паркет може да 
се направи не по-рано от 24 часа след залепването 
му. 

  
Почистване на инструментите: С вода преди засъхване. 
  
Условия за нанасяне:  • Работи се при температура над 100С; 

• Оптимални условия за залепване: 15-20оС. 
  
Подходящи основи: • Циментова замазка. 

За други основи, моля консултирайте се с нас. 
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Неподходящи основи: • Метални повърхности; 
• Покрития от бои на алкидна и водна основа; 
• Пластмасови повърхности. 

  
Подготовка на основата: • Почистване от замърсяване и прах; 

• Отстраняване на мазни петна с 
Разредител/Разредител АМВ; 

• Изсушаване на повърхностите. 
  
Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен. 

При необходимост – справка с Информационния 
лист за безопасност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо 
описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 

 
 
 

 
 
 
 


