
PolyMix   C1T 

ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС И 

ТЕРАКОТ 

 

  Описание:
Суха смес на циментова основа с прибавени  
полимери и пластификатори за 
допълнителна здравина и еластичност.  

 

Предназначение: 

Лепилната  смес,  предназначена за 

залепване на итонг, топлоизолационни 

плоскости от EPS и XPS, фаянс, теракот, 

мрамор, гранитогрес, гранит, тротоарни 

плочки и външни облицовки на сгради. 

Подходяща е и за запълване на 

пукнатини, строителни кърпежи, 

изравняване на повърхности, зидарии и 

др.,.  

 

Подготовка на основата: 

Основата трябва да бъде добре почистена от 
вещества , които могат да попречат на 
адхезия-та , като мазнини , смазочни масла, 
бои, лакове, вододисперсионни бои и други.  
Неравности в основата трябва да се изравнят 
предварително чрез шпакловане. При работа 
върху сухи повърхности като газобетон , 
гипскартон, лек бетон и други трябва 
предварително да се грундират. 

Подготовка на  сместа : 
Пет части от сухото лепило се смесват с една 
част вода в подходящ за целта съд, като 
първо се излива водата, а след това се добавя 
сместа. Разбърква се добре с механична 
бъркалка в продължение на 1-2 минути или 
до получаване на хомогенна смес. Така 
приготвената смес се оставя да „узрее“ в 
продължение на 5 минути, след което сместа 
се разбърква повторно. Количеството вода 
зависи от желаната гъстота на лепилната 

смес. Да не се добавят други  материали към 
лепилото като цимент, пясък и  други, 
защото това ще влоши качествата му. 

 

Полагане: 
Лепилната  смес се нанася върху основата с 
помощта на назъбена маламашка. Размерът 
на  зъбите на маламашката зависи от 
големината на плочките и гладкостта на 
основата. Лепилото позволява плочите да се 
коригират 10-20 минути след поставянето им. 

 

Характеристики: 

Якост на сцепление след 28 дни 2.6 
N/mm2 

Якост на сцепление при  опън 
след потапяне във вода 

2.8 
N/mm2 

Якост на сцепление при  опън 
след термично третиране 

2.8 
N/mm2 

Жизнеспособност 4 часа 

Отворено време 10-15 
минути 

Външна употреба Да 

Вътрешна употреба Да 

Време плътно втвърдяване 24 часа 

Разходна норма  
                 Стени -  шпакла   5 мм. 
                 Под     – шпакла   7 мм. 
               EPS/XPS 

 
3.5 кг./м2 

4.5 кг./м2 
4-5 кг./м2 

 

Безопасност: 
Лепилото съдържа портланд цимент, който е 
дразнещ очите, кожата и дихателните 
пътища продукт. Да се работи с предпазно 
облекло. При контакт с очите измийте 
обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
Повече информация в информационния лист 
за безопасност. (Обърнете се към  
регионалните ни представители във Вашият 
град) 

 

Съхранение: 
Да се съхранява в сухи помещения, не 
изложени трайно на влага, върху дървени 
палети.Срок на годност в оригинално 
затворени опаковки – 12 месеца от датата на 
производство. 

 Опаковки:
В хартиени торби с нетно тегло от по 25 кг. 

На палети по 40 торби = 1000 кг. 



 


