
 

 
 
 
Техническа характеристика 

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL 

Двукомпонентно епоксидно лепило   
 

 

Описание 
 
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL е 
двукомпонентно епоксидно лепило без 
разтворители. Притежава високи якости на 
натиск, огъване и адхезия. Устойчиво на 
различни киселини, алкали, корозивни 
агенти за бетон, почистващи препарати, 
морска и солена вода. Лесно за употреба 
поради съотношението на смесване на 
двата компонента (А:В = 1:1 по обем).  
Класифицира се като лепило тип R2 Т 
според EN 12004.   
 

Области на приложение 
 

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL се използва 
за лепене на мрамори, гранити и повечето 
видове строителни материали, върху 
различни основи (бетон, дърво, метал) на 
стени или подове. В случай при които се 
изисква висока адхезия. За вътрешно и 
външно приложение. 
 

Технически характеристики 
 
Вид:  двукомпонентна 

епоксидна смола 

Цвят:        светло жълт 

Съотношение на  
смесване: 1:1 по обем  

Якост на натиск: 70 N/mm2 

Якост на огъване: 18 N/mm2 

Първоначална якост  
на адхезия при  
срязване (7дни):   ˃ 11,6 N/mm2 

Якост на адхезия при  
срязване след  
потопяване във вода: ˃ 3,3 N/mm2 

Якост на адхезия при  
срязване след  
топлинно натоварване: ˃  2,4 N/mm2 

Свличане: ≤ 0,5 mm 
 

Минимална  
температура 
на втвърдяване: +8°С 

Живот на сместа:   около 40 min при +25°С 

Частично  
натоварване:  след 6 h при +25°С 

Пълно  
натоварване:          след 4 дни при +25°С 

Почистване на инструментите: 
Инструментите се почистват цялостно с 
разтворител SM-12, незабавно след 
употреба. 
                                           

Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е суха, чиста, 
достатъчно здрава, леко грапава и без 
материали които могат да попречат на 
адхезията, като прах, нестабилни частици, 
маслени замърсявания и т.н.  

2. Смесване на компонентите 
Компонентите A (смола) и B (втвърдител) 
са пакетирани в две отделни опаковки, в 
точно определено съотношение на 
смесване. Еднакви количества по обем от 
компонент А и компонент В се поставят в 
чист съд и се смесват за около 5 минути 
чрез подходящ ръчен инструмент 
(например малка мистрия), до образуване 
на еднородна смес. 

3. Полагане 
Преди полагане се препоръчва 
повърхността на мрамора или гранита да 
се обработи с шлайф машина за да се 
образува грапава повърхност.  
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL се полага 
равномерно върху цялата повърхност с 
назъбена маламашка и мрамора или 
гранита се фиксира чрез притискане на 
желаното място.  
 
 
 



Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 
 
 
 

Разход 
 
Разхода зависи от размерите и масата на 
материала които се залепва. При полагане 
върху вертикални повърхности на 
мрамори/гранити, които не са фиксирани 
механично с дюбели, лепилото трябва да 
покрива поне 10% от повърхността им.  
 

Опаковка 
 
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL се предлага в 
опаковки (А+В) от 20 l, 4 l и 1 l (A+B), като 
компоненти A и B са в предварително 
точно определено съотношение.  
 

Срок на годност - Съхранение 
 

Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места 
защитени от влажност и пряка слънчева 
светлина.  
Препоръчителна температура на 
съхранение от +5°C до +35°C. 
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EN 12004 

Improved, reaction resin adhesive,                  
with reduced slip 

 
- Reaction to fire:                              Class F 

- Initial shear adhesion strength:       ≥ 2  N/mm²                          

- Shear adhesion strength 

after thermal shock:                           ≥ 2  N/mm²    

- Shear adhesion strength 

after water immersion:                       ≥ 2  N/mm²    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ  
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat.bg   e -mai l :  in fo@isomat. bg  


