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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИлепило

за газобетон

Лепилото за газобетон Globus G1 07 е нормално втвърдяващо се лепило 
на циментова основа, предназначено за залепване и шпакловане на газобетонни 
блокчета, керамични тухли, бетонни блокове и други градивни тела.

качества на продукта

	Висока якост
	Разширено отворено време
	Отлично сцепление с основата
	Лесен за употреба

oбласт на приложение

Лепилото за газобетон Globus G1 07 се използва за зидане и шпакловане на: газобетон, керамич-
ни тухли, бетонни блокове, коминни тела и др.

указания за употреба

1. Подготовка на основата
Основата за полагане на сместа трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмас-
лена. При температури по-високи от +25°С основата се намокря повърхностно с вода непосред-
ствено преди нанасяне на сместа.

2. Полагане
Един килограм от лепило за газобетон Globus G1 07 се смесва с 0.37 л вода. Точно дозираната 
суха смес се поставя в подходящ съд, в който се разбърква ръчно или с бъркалка. След 15 минути 
се разбърква отново и лепилото е готово за работа. Така получената смес може да се употре-
би до 5 часа след приготвянето й, без да започне процес на втвърдяване. Нанася се с назъбена 
лопатка или шпакла с големина на зъбите 5 мм. При зидане сместа се нанася върху хоризонтал-
ната повърхност на долното блокче и върху вертикалната челна стена на съседното. 
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технически данни

Съотношение на смесване 9,25 л вода на 25 кг

Време за работа до 5 часа

Отворено време около 20 минути
(при температура на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на сцепление > 0.3 N/mm2

Пълно втвърдяване около 24 часа

Температура на полагане от +5°С до +35°С

разходна норма

За залепване на газобетон 15 кг/м3

За шпакловане 2 кг/м2

внимание

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това води до вло-
шаване на качеството на продукта. 

препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва 
по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, 
информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производи-
телят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина 
на неговата употреба.

опаковка 
Хартиени опаковки по 25 кг.

условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност

Лепилото за газобетон Globus G1 07 съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с 
продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. 
Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите

Xi – дразнещ – съдържа ЦИМЕНТ

R36/37/38 Дразни дихателните пътища и кожата

R41 Опасност от увреждане на очите
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S2 Да се пази от достъп на деца

S24 Да се избягва контакт с очите и кожата

S26 В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар

S37 Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца


