
Описание:

Flexbond NR900 е еднокомпонентно строително 

монтажно лепило на основата на неопренов каучук. 

С висока еластичност и якост на опън, Flexbond 

NR900 е приложим с най-използваните материали в 

строителството.

Употреба:

Flexbond NR900 е подходящ при лепене и монтаж на 

широка гама строителни материали към основи като 

бетон, мазилки, метал, дърво.

 © Лепене на:  uPVC, дърво, MDF, OSB, PU-пяна, бетон, 

камък, керамика, корк, метал, гипс, мазилки и др

 © Монтаж и фиксиране на декоративни елементи: 

первази, пана, профили, лайсни, шумоизолация, 

фризове и др.

Преимущества:

 © Отлична адхезия към основните строителни 

материали

 © Лесен за използване материал

 © За попиващи и непопиващи основи

 © За вътрешна и външна упореба

 © Широк диапазон на температурна устойчивост 

 © Не съдържа толуен

 © UV- и водоустойчиво

Инструкции за употреба:

Подготовка на повърхността:

Всички основи трябва да са чисти и без прах, масла, 

мазнини или всяко друго замърсяване, което може да 

се отрази на връзката. 

При  необходимост използвайте подходящ 

разтворител за почистване на повърхността като 

предварително проверите съвместимостта между 

материала и  разтворителя.  Оставете разтворителя да 

изсъхне преди да започне лепенето/монтажа. 

За допълнителни подробности се свържете с 

Техническия отдел на DCP.

Употреба:

Flexbond NR900 се доставя във флакони и се полага 

посредством пистолет за силикони. 

 

Технически характеристики

Цвят: тиксотропна жълта паста

Плътност: 1.10 ± 0.05 g/cm3

Съдържание на 

твърди частици:
55 ± 5%

Сервизна темература - 20ZC  до +70 ZC

Време за поправки: 5 min / 20 ZC

Пробийте върха на флакона, отрежете накрайника 

до необходимия размер и нанесете материала като 

използвате пистолет за силикон. 

Лепилото се нанася в ъглите, по краищата, на ивици 

или точково (при неравни повърхности). Върху по-

големи повърхности нанесете с назъбена шпакла. 

Поставете елемента в желаната позиция с плъзгащо 

движение и притиснете, след което отлепете, 

изчакайте няколко минути (леки материали: 3 мин, 

тежки материали: 5 мин) залепете и притиснете. 

Ако е необходимо  укрепете в първите 2 до 24 часа, 

докато втвърди лепилото. 

Забележки:

Flexbond NR900 не е подходящ за използаване със 

стиропор (полистирен), полиетилен, полипропилен, 

PTFE (тефлон).

Работна температура между +5°С и +40°С. 

Пълно набиране на якост след 48 часа.

Почистване: 

Невтвърденият материал може да се почисти  с 

DCP Solvent. Втвърденият материал се отстранява 

механично.

Опаковка:

Flexbond NR900 се доставя  в пластмасов флакон от 

280 мл, опаковки по 12 броя. 

Срок на годност:

Flexbond NR900 има срок на годност 12 месеца при 

съхранение в оригиналните и неотваряни опаковки, 
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на закрито, хладно и сухо място, без пряка слънчева 

светлина, при температури не по-ниски от +5°C.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Flexbond NR900 не трябва да е в контакт с кожата и 

очите. Работете със защитни очила/ маска за лице.  

Осигурете добра вентилация в работните помещения. 

По време на работа да не се пуши и да не се приемат 

храна и напитки! 

В случай на инцидентно замърсяване на кожата 

измийте обилно с вода и потърсете медицинска 

помощ.

За повече информация вж. „Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация:

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.
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