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TERMO-FIX LEPILO
V SKLADU Z ETAG 004 NORMATIVO EU
Prihranite čas in denar pri gradnji ter pri stroških za ogrevanje
Idealna rešitev za energetsko varčne objekte, saj sloj lepila pod
izolacijskimi ploščami ustvarja dodatno toplotno izolacijo

Uporaba TERMO-FIX lepila:

ZA LEPLJENJE
IZOLACIJSKIH MATERIALOV
(stirodur, stiropor)

ZA ZIDAVO (siporeks)

Prednosti TERMO-FIX lepila pred lepili na cementni bazi:
LEPILA NA CEMENTNI BAZI

PRIPRAVA

LASTNOSTI

TERMO-FIX LEPILO

Mešanje: poraba časa 10 - 15 minut za eno vedro Mešanje: ni potrebno
Oprema: električni mešalnik
Oprema: ni potrebno
Rokovanje: dostava lepila na delovni oder - napor Rokovanje: brez napora
Izolativnost: slaba
Čas sušenja: dolgo
Čas porabe pripravljenega lepila: omejen
Poraba časa pri nanašanju: več

Izolativnost: odlična
Čas sušenja: kratek
Čas porabe pripravljenega lepila: ni omejeno
Poraba časa pri nanašanju: manj

TERMO-FIX LEPILO pri expanziji tvori zelo mehko peno, ki ne povzroča privzdigovanja izolacijskih plošč,
obenem pa zapolnjuje neravnine. Penjena struktura z zračnimi mehurčki zagotavlja zelo nizko toplotno prevodnost,
do 10-krat nižjo, kot cementno lepilo, ter močan in delno elastičen spoj, ko se lepilo osuši.
TERMO-FIX LEPILO je idealno za lepljenje izolacij na zunanjih stenah in talnih izolacij, kot tudi za učinkovito
tesnjenje izolacijskih plošč na stikih.
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MONTAŽNA POLIURETANSKA PENA
NE VSEBUJE (H)CFC - VARUJE OZON
Nizko ekspanzijska, hitrosušeča pena za profesionalno uporabo.
Velika gostota pene zagotavlja odlično zvočno kot tudi toplotno izolacijo.
Visoka kohezija pene prenaša velike obremenitve.
Razred gorljivosti B3 (DIN 4102).

Opis:
Namenjena uporabi z ročno pištolo ali profesionalnim
večdoznim nahrbtnim sistemom.

Uporaba:
V industriji in gradbeništvu za:
- vgrajevanje (oken, vrat, senčil, instalacij, itd)
- pri elektro in vodoinstalaterskih delih za zapolnjevanje
in izolacijo
- razne ostale montaže in izolacije

Lastnosti:
- majhna poraba zaradi natančnega doziranja
- enostavno nanašanje z uporabo le ene roke
- visoka zvočna izolacija
- minimalno ekspandiranje zagotavlja natančno doziranje
- popolna izpraznitev doze
- ne kaplja, ne drsi na vertikalnih površinah

Namenjeno za ročno pištolo ali nahrbtni sistem:
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