
ТЕКА LTD. "GARA ISKAR II" IND.ZONE, Nº1 5010 STR. 1528 SOFIA/BULGARIA 
TEL.(00359 2)8078900 – FAX(00359 2)8078978 - WWW.TEKA-BG.COM

E-MAIL  ADMIN@TEKA_BG.COM   VAT Nº BG831358811

КОНТАКТНО ЛЕПИЛО МА-261 (ЧЕРВЕНО ИЛИ БЯЛО).

Техническа 
спецификация

Синтетично лепило – разтвор на смес от полихлорпропенов каучук, смоли и 
подобрители. Характеризира се с висока начална якост на слепване и достигане, до 
няколко минути след контакта между слепваните повърхнини, високи стойности на 
якостта на опън.

Технически 
характеристики

Външен вид Червена течност с мирис на органични разтворители
Вискозитет при 25°С 
(Brookfield RVF, 2/20) 

200-400 mPa.s

Плътност при 25°С 0.83±0.02 g/ml
Открито време 10-20 минути
Запалимост Леснозапалим продукт

Приложение Продукта е разработен за нанасяне с пистолет с дюзи от 1.5 до 2.5 мм и налягане от 
3 до 5 кг/см2 или с вакуумен (airless) способ.
Продуктът е с нисък вискозитет и при нанасяне с четка е възможно плоскостта да 
абсорбира част от лепилото. В такива случаи се нанася първа ръка, която служи за 
грунд, изчаква се 5 до 15 минути и се нанася втора ръка, след което се работи както и с
което и да е друго контактно лепило.
МА-261 е контактно лепило и следва да се нанася върху двете повърхности, които ще 
се слепват, след което се изчаква да се изпарят разтворителите 8 до 12 минути 
(в зависимост от температурата) и се притискат. За осъществяване на добра лепилна 
връзка, слепването следва да се извърши преди изтичане на откритото време 
(10-20 мин.)
Препоръчваната разходна норма е от 120 до 150 гр/м2. Това се постига, когато 
пвърхността е добре покрита и оцветена в червено от лепилото.     

Употреба При всякаква работа, изискваща контактно лепило с високи изисквания към 
устойчивост. Особено се препоръчва за ламиниране на ПДЧ със слоести меламинови 
покрития с последващо постформиране.
Подходящо за блиндирани врати. 

Почистване и 
разреждане

Лепилото е готово за употреба и не се изисква добавяне на разтворител.
За почистване на уредите се използват толуен, ксилен, трихлоретилен.

Съхранение Да се предпазва от пряка слънчева светлина и от замръзване. Ако се съхранява при 
нормална стайна температура и надлежно затворен бидон, се гарантира годността на 
продукта до една година от датата на производство, указана на етикета.

Опаковка Метални бидони от по 1, 5 и 25 кг.

Хигиена и 
сигурност

При необходимост може да се предостави фиш за безопасност.
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