
Описание: 

Cemfix GP е висококачествено, модифицирано със

специални полимери, лепило за плочки на циментова 

основа. Смесва се на обекта с чиста вода, като 

се получава трайно и висококачествено лепило, 

съвместимо с всички видове плочки.

Употреба:      

 © За вътрешна и външна употреба.

 © При лепене на всички видове и размери керамични 

покрития. 

 © Не се свлича - може да се използва за стени и 

тавани.

 © Мокри помещения, бани и кухни.

Преимущества:             

 © Разширено време за окончателно оформяне

 © Добра устойчивост на плъзгане

 © Отлична адхезия 

 © Водоустойчиво

 © Готово за употреба, изисква единствено добавяне 

на вода.

                       

Стандарт:

 © EN 12004 клас C2TE.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Всички повърхности трябва добре да се почистят от 

прах, боя, масла и други излишни материали. 

Основата трябва да е стабилна, без структурни 

движения. Плочките да не се лепят върху бетон или 

блокови зидарии докато не настъпи цялостното им 

слягане.

Грундиране:

Cemfix GP може да се полага директно върху бетон, 

циментови замазки и зидария. При работа върху 

порьозни или бързо абсорбиращи повърхности, 

например материали на гипсова основа, 

предварително нанесете  запечатващ грунд.

Технически характеристики:

Обемна плътност 1.77 ± 0.1 kg/m3

Отворено време: 30 минути

Срок на обработваемост: 2.5 ч.

Намалено плъзгане: ≤ 0.5 mm

Начална якост на 

сцепление при опън: 
≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление при 

опън след потапяне във 

вода: 

≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление при 

опън след термично 

третиране:                               

≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление 

при опън след цикли 

“замразяване–

размразяване”:

≥ 1.0 N/mm2

Отворено време -

якост на сцепление при 

опън:

≥ 1.0 N/mm2

Разширено отворено 

време - якост на 

сцепление при опън 

≥ 0.5 N/mm2

(след 30 min)

Фуги:

Плочки не трябва да се лепят върху подвижни или 

конструктивни фуги. При лепене на керамични 

плочки е препоръчително да се оставя минимум по 2 

мм разстояние около тях.

Смесване:

Препоръчва се използването на механична бъркалка с 

лопатка, работеща с ниска скорост. 

За всяка 25-кг торба Cemfix GP са нужни  7  литра чиста 

вода, която се налива в чист съд. Бавно добавяйте 

материал към водата, при непрекъснато разбъркване, 

докато се получи мека, хомогенна смес. Оставете 

полученият разтвор да престои 4-5 минути.

Приложение:

След като се смеси, Cemfi x GP  трябва да се нанесе с 

еднаква дебелина /от 2 до 15 мм/ върху основата. 

Cemfi x GP
Лепило за керамични плочки, обогатено 

с полимери, клас С2TЕ 



Да се заглади хоризонтално чрез назъбена маламашка. 

Поставете стабилно плочката върху подложката от 

лепило като осигурите добър контакт чрез въртеливо 

движение. Прилагайте само на места, които могат 

да се облепят с плочки за времето за обработка на 

лепилото (приблизително 30 минути при 25 °С).

Отстранете излишното лепило с навлажнена кърпа, 

преди материалът да се е втвърдил. 

Фугирането може да започне 24 часа след полагането 

на плочките. 

Почистване:

Веднага след употреба, Cemfi x GP трябва да се почисти 

от инструментите, съоръженията или бъркалките 

с чиста вода. Засъхналият материал може да се 

отстрани само по механичен начин.

Опаковка:

Cemfi x GP се доставя в 25-килограмови торби.

Разходна норма:

Ориентировъчен разход:  5 - 6 м2/ 25 кг Cemfi x GP/

дебелина 3 мм.

Ограничения:

Cemfix GP не трябва да се използва при температури 

под 5 °C 

Cemfix GP не трябва да се излага на течаща вода по 

време на приложение.

Съхранение:

Всички неотваряни продукти в оригиналните си торби 

имат годност от 12 месеца, при съхраняване в  сухи 

складови помещения, при температури между 5 и 

30°C.

Консултирайте се с местния отдел на DCP ако условията 

ви на съхранение се променят.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Cemfi x GP съдържа циментни прахове, които при 

смесване с вода  отделят основи, опасни за кожата.

При употребата му избягвайте вдишването на прах и 

контакти с кожата и очите. 

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 

създадени специално за поправката и подновяването 

на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 

за възстановяващи материали обхваща следните:

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

ръчно

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

чрез пулверизатор

 © Течни микробетони

 © Химически устойчиви, епоксидни, строителни 

разтвори

 © Противокарбонизационни/противохлоридни 

защитни покрития

 © Устойчиви на химикали и противоизносващи 

покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 

потърсете местния представител на DCP.

Да се ползват подходящи защитни облекла – 

ръкавици, очила или респираторни маски (особено 

при затворени помещения).

 

Запалимост:

Cemfi x GP  не е запалим.

За повече информация виж “Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.

Cemfi x GP


