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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 2106

БЛП
БИТУМЕНСКИ ЛЕПАК ЗА ПАРКЕТ
ОПИС: Ладен битуменски лепак за паркет на база на битумен,
СВОЈСТВА: БЛП ги задоволува барањата на МКС Х.К8.101.

растворувачи, полнители и адитиви.

МКС МЕТОДА

ЕДИНИЦА
МЕРКА

Надворешен изглед

У.М8.085

/

вискозна паста со црна
боја

Способност за размачкување

У.М8.085

%

рамномерно се нанесува

Способност за покривање

У.М8.085

%

>60

Спсобност за лепење

/

/

Пластичност

/

/

Отпорност на алкалии

/

/

КАРАКТЕРИСТИКИ

Цврстина на одлепување и
смолкнување:
-на 1 ден
-на 3 дена
-на 7 дена
-на 14 дена

ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ

после 4 дена да не се рони
и да не се извлече без
употреба на сила
нанесениот слој да е
пластичен и да не се рони
да е отпорен на алкален
раствор ( КОН )

смолкнување:
1,80 kg/cm²
3,60 kg/cm²
1,10 kg/cm²
18,90 kg/cm²

/

одлепување:
0,80 kg/cm²
1,60 kg/cm²
5,00 kg/cm²
7,00 kg/cm²

ПРИМЕНА: БЛП се употребува за лепење на паркет и други дрвени подни облоги.
ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Подлогата

најпрво се премачкува
со основен премаз (прајмер) Битулит Б1. По исушувањето на основниот премаз, Битуменскиот лепак за
паркет се нанесува по ладна постапка, со премачкување со назабена глетарица. Потоа се пристапува кон
положувањето на паркетот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запаллив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро
проветрување.
ПОТРОШУВАЧКА: Зависно од видот на подлогата, потрошувачката изнесува 1,8 – 2 кг/м².
СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и
проветрен простор.
За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

_____________________________________________________________________________________
Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се
валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за
неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.

Технички лист
Верзија 1: 12.11. 2014 год.
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