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     ТЕХНИЧЕСКА КАРТА  

29.08.2017 – последно издание 

 

TРАСОВО ЛЕПИЛО 

клас C2TES1 
 

Висококачествено циментово лепило с добавка трас за полагане на естествен 

камък, травертин и керамика.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

За лепене на гранитогрес, теракота, мрамор, гранит, травертин, клинкер, керамика, 

естествен камък и др. При използването му за външни облицовки на сгради е 

необходимо механични укрепване. Подходящи основи са бетон, вароциментови 

мазилки, газобетон, зидария. Подходящо за външна и вътрешна употреба. 

КАЧЕСТВА: 

- Съдържа трас 
- Висока еластичност 

- Висока якост на слепване 

- Намалява ефлоресценцията 

- Хидро- и мразоустойчиво 

- Висока устойчивост на атмосферни въздействия 

- Произвежда се съгласно БДС EN 12004 

КЛАСИФИКАЦИЯ: Клас C2TE S1 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*: 

Начална якост на сцепление при опън след 28 дни: 

(БДС EN 12004-2) 

≥ 1 N/mm2 

Якост на сцепление при опън след потапяне във вода: 

(БДС EN 12004-2) 

≥ 1 N/mm2 

Якост на сцепление при опън след термично третиране: 

(БДС EN 12004-2) 

≥ 1 N/mm2 

Якост на сцепление при опън след 25 цикли замръзване/размръзване: 

(БДС EN 12004-2) 

≥ 1 N/mm2 

Отворено време – якост на сцепление при опън: 

(БДС EN 12004-2) 

≥ 0,5 N/mm2  
след 30 мин. 

Плъзгане: 

(БДС EN 12004-2) 

≤0,5 mm 

Напречна деформация: 

(БДС EN 12004-2) 

≥2,5  и  <5 mm 

Реакция на огън: 

(БДС EN 13501-1) 

клас А1 

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°С и относителна влажност на 

въздуха 50+5%.  

РАЗХОД:  
стени  - 3,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 6 mm. 

под -   4,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm. 

под -  5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 12 mm. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25kg 
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СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. 

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H315 - Може да причини дразнене на кожата. 

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция. 
 

P261 - Да се избягва вдишване на прах 

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места. 

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. 

Р304+Р340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух. 

Р302+Р352 - При контакт с кожата – измийте обилно със сапун и вода. 

Р362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

Р333+Р313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински 

съвет. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Основата върху която се нанася лепилото трябва да бъде здрава, чиста, предварително 

обезпрашена и обезмаслена, без пукнатини и да има достатъчна носеща способност. 

При наличие на неравности и пукнатини е необходимо предварително шпакловане. При 

ронливи и попиващи основи се препоръчва грундиране с “Борогрунд®” 

дълбокопроникващ, при гладки основи (стар теракот, мозайка) е необходимо 

повърхностите да бъдат награпени и грундирани с грунд „Бетонконтакт”. Грундът 

трябва да съхне 3-4 часа в зависимост от температурните условия. 

Температурата на основата трябва да бъде не по-ниска от 5°С и не по-висока от 30°С.  

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Циментови и вароциментови мазилки 

- Бетонови повърхности, газобетон 

- Теракот, мозайка 

За други основи, моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Пластмасови повърхности 

- Повърхности от дърво 

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Назъбена шпакла 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

С вода и остъргване. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 30°С. 

- Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще 

доведе до влошаване на качеството. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

    Определянето на правилния метода за лепене се определя от вида на камъка, 

структурата му, големината и дебелината на плочите, както и височината на залепване. 

За полагането им се използват два основни метода: 

 -Метод на механично закрепване на естествените камъни 

 -Метод на тънкослойно  залепване на плочите 

Естествените облицовъчни камъни имат някои характерни особености, като: нямат 

хомогенна структура, често са порести, с шупли и естествени пукнатини, както и 
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различни степени на попивателност на плочите. Варовиковите камъни са особено 

податливи на ефлоресценция. Освен това плочите не винаги са с еднаква дебелина, 

затова при полагането им от съществено значение е еластичността на лепилото. 

Еластичността на лепилото и силата на залепване не трябва да се променят въпреки 

варирането на дебелината на лепилния пласт. 

Най-често използваният метод за полагане на плочи е тънкослойното лепене, което е 

подходящо за плочи с дебелина до 15 mm. Важно е основата да бъде напълно равна, тъй 

като слоят лепило е около 5-6 mm и служи само за залепяне, с него не се компенсират 

по-големи неравности. При дебели циментови замазки трябва да се изчака поне месец, а 

при стоманобетонни плочи поне 3 месеца, преди да се полага облицовка на пода.  

При дебели и некалибрирани плочи, подходящ метод за лепене е с дебел слой лепило. 

Този метод е значително по-труден за изпълнение, най-вече при нивелирането, и може 

да се извършва само от специалисти.  

При лепене върху вертикални повърхности е необходимо допълнително да се използва 

механично фиксиране. За целта могат да бъдат използвани, например, куки от усилена 

тел от неръждаем метал, които от едната страна да се захващат за плочите, а от другата 

- за изпънатата по повърхността поцинкована мрежа.  

При направена топлоизолация, каменната облицовка тежи много, затова е необходимо 

същата да се залепи към по-стабилна основа от изолационните плочи. Поради тази 

причина върху шпакловката се монтира стоманена поцинкована мрежа, която с дюбели 

се захваща за здрава основа – бетон или тухла. Поцинкованата мрежа след захващане с 

дюбели се шпаклова в слой от 2 см. Полагането на естествен камък става 28 дни след 

полагане на шпакловката. Широчината на фугата се определя от производителя на 

плочите. 

Работи се на малки участъци, защото камъкът по стената се лепи бавно и трудно. 

При полагането на плочите е задължително оформянето на  деформационни фуги през 

разстояние 1,00 - 1,20 м във височина и 4,00 м по широчина.  

Недопустимо е полагането на плочките чрез нанасянето на лепилото на една или повече 

топки на гърба на плочката.По този начин се получават въздушни мехури  под 

плочката, което е гаранция, че при изтърване на тежки предмети плочките ще останат 

здрави.Въздушните мехури създават условия за проникване на вода в тях, което с 

течение на времето води до неприятна миризма на мухъл и плесени. 

При полагането на неабсорбиращи плочки, плочки с големи размери, контактната 

повърхност между лепилото и плочката  е необходимо да е 100%.Това се постига като 

нанасяте лепилото освен на основата и на гърба на плочката, което ше гарантира 

максимална адхезия между лепилото и плочката. 

След като налепените плочи от естествен камък се почистят и изсъхнат добре, е 

желателно да се импрегнират. 

  

Работа с лепилната смес 

Към 6,5-7 литра вода се добавят 25kg лепило. Разбърква се с нискооборотна 

електрическа бъркалка до получаването на еднородна маса без бучки. Оставя се да 

престои 5-10 мин. за зреене, разбърква се отново за кратко и сместа е готова за работа. 

Готовата смес може да се употребява в продължение на 3-4 часа.  

При неабсорбиращи плочки и при външно полагане се препоръчва предварително 

втриване на материала в плочките и основата. Лепилото се нанася с дълга назъбена 

маламашка. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите.  

Намазва се такава част от основата, колкото може да се залепи до 20 мин.  

Времето за полагане на плочки и времето за работа с материала са силно зависими от 

температурата и влагата на работната среда. При по-ниска относителна влажност, по-
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високи температури или вятър времето за полагане на плочки рязко намалява.  

Може да се фугира след 24 часа. Пълно натоварване след не по малко от 7 дни, в 

зависимост от температурата и влажността на помещението. 

Внимание: Обработените повърхности трябва да се предпазят от силно слънчево 

грене, вятър или замръзване, поне 24 часа след полагане. 

ПРЕПОРЪКИ: 

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на 

условията и начина на неговата употреба. Препоръчва се консултиране с техническата 

карта и информационният лист за безопасност на продукта. Клиентът е длъжен да 

тества или потърси информация преди полагането на продукта. 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се 

предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния 

лист за безопасност. 

 


