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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бяло лепило на основата на портландцимент с висока якост 

на сцепление и нулево плъзгане. Подходящ за полагане на 

керамични плочки и декоративни тухли върху бетон, 

циментов разтвор и гипсови повърхности както на закрито, 

така и на открито. C1T клас в съответствие с EN 12004. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Бял прах. 

Смесване с вода 1,2 – 1,4 kg вода към 5 kg прах. / 6 – 7 kg вода към 

25 kg прах. За трудни приложения (плочки с ниска 

абсорбция, зони с висока влажност и значителни 

температурни колебания и др.) се препоръчва 

добавяне на 1 – 3 kg акрилна строителна емулсия FIX 

Smaltoplast DUR (синтетичен каучук) към 25 kg 

лепило. 

Разход 2,5 – 4,5 kg/m² в зависимост от гладкостта на 

повърхността и дебелината на нанесения слой. 

Отворено време 

за нанасяне 

20 – 25 минути 

Време за малки 

корекции 

10 – 15 минути в зависимост от температурата. 

Възможност за 

обработка 

С лепилото може да се работи в продължение на 3 – 

4 часа в зависимост от температурата и влажността 

Приплъзване 
<0,5 mm (EN 1308) 

Сила на отделяне 
(EVETAM/MIRTEC, ДОКЛАД ЗА ИЗПИТВАНЕ №3506 

4/2014) 

От бетон след 28 

дни: 

1,36 N/mm2 (EN 1348) 

След загряване 

до 70°C: 

0,95 N/mm2 (EN 1348) 

След потапяне: 
1,65 N/mm2 (EN 1348) 

25 цикъла на 

охлаждане 

1,02 N/mm2 (EN 1348) 

Стандарти 
C1T в съответствие с EN 12004 

 

  

 

Vechro Bond 1000 

 

Бяло акрилно лепило  

за плочки 

 

 Разход: 2,5 – 4,5 kg/m² 

 

 Разфасовки: 5 kg, 25 kg 

 

 Нанасяне: Назъбена шпакла 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Уверете се, че повърхността е напълно чиста от прах, мазнини и 

незакрепени частици. Ако основата е трошлива или абразивна, се 

препоръчва грундиране със специален грунд. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Размесете добре с дрелка на ниска скорост (25 kg торба в 

приблизително 6 – 7 kg прясна вода).  

• Нанесете лепилото равномерно с помощта на подходяща 

назъбена шпатула (в зависимост от основата и вида на плочките) по 

цялата повърхност на основата. Максимална дебелина на слоя – 10 mm. 

• Положената смес трябва да бъде покрита с плочки в рамките на 

20 – 25 минути от нанасянето на лепилото, но във всеки случай преди 

образуването на коричка (филм) по повърхността. 

• Положете плочките с натискане. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

Почистете инструментите незабавно след употреба с помощта на сапун 

и вода. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Не се препоръчва да се използва при прекомерно студени или горещи 

условия на околната среда (температура на приложение: от +5°C до 

+35°C). В условия на високи температури (над 35°C) се препоръчва 

повърхността да се намокри с вода преди нанасяне на покритието, за 

да се предотврати интензивното изпаряване на водата от разтвора 

след нанасянето му. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Съдържанието на торбата трябва да се пази от влага. Максимално 

време за съхранение в затворена опаковка и суха среда: 12 месеца от 

датата на производство. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Съдържа портландцимент, химикали. Може да причини алергична 

реакция. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Дръжте извън обсега на деца. Горните инструкции са ориентировъчни 

за правилната употреба на продукта. За допълнителни и по-точни 

технически подробности можете да се свържете с техническия отдел 

на компанията 
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EN 12004 

VECHRO BOND 1000 

Нормално свързващо циментово лепило с намалено 

приплъзване 

C1T 

Реакция на огън:  

Първоначална якост на сцепление при опън:  

Якост на сцепление при опън след топлинно 

стареене:  

Якост на сцепление при опън след потапяне 

във вода:  

Якост на сцепление при опън след цикли на 

замръзване/размразяване:  

Клас A1 

> 0,5 N/mm2  

> 0,5 N/mm2 

> 0,5 N/mm2 

> 0,5N/mm2 

 

Ние гарантираме качеството на продукта по отношение на 

техническите му спецификации, както е отразено в декларацията за 

експлоатационни характеристики (CE) и техническата брошура. Тази 

гаранция важи строго и единствено за предоставения продукт и в 

никакъв случай не се отнася за крайния резултат от прилагането му, 

който зависи до голяма степен от опита и качеството на работа на 

всеки потребител, както и от условията на приложение. Препоръчва 

се потребителят да изпита продукта върху тестова основа на малка 

площ и да пристъпи към работа едва след като си гарантира 

задоволителни резултати.  

Публикуването на настоящата техническа брошура обезсилва всяка 

предишна версия 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 


