АКСЕСОАРИ • битумни лепила и гвоздеи

Вашите предимства:

битумни лепила

• Битумните лепила IKO позволяват да се
работи в силно ветровити райони, при наклони по-големи от 60° и
при по-студени климатични условия
• Битумните лепила IKO са 100% съвместими с битумните керемиди IKO
• Напълно непромокаем
• Отлично сцепление с битумни материали
• Отлично сцепление с бетон, азбестов цимент и метални повърхности
• Лесен монтаж
• Устойчив спрямо въздействието на киселини и основи

Вашите предимства:

гвоздеи

• Висококачествените лепила и гвоздеи осигуряват сигурен монтаж и
дълъг живот на покривите от битумни керемиди при минимален разход
• Гвоздеите IKO не ръждясват и не повреждат битумните керемиди

битумни лепила и гвоздеи
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>>> IKO Shingle Stick®

АКСЕСОАРИ • битумни лепила и гвоздеи
• Shingle Stick®
е лепило на еластомерно битумна основа и
има трайна пластичност.
- Повърхността трябва да е
почистена от прах, мазнина
и лесно отделящи се частици.
Shingle Stick може да се прилага и
върху влажни повърхности.
- Когато наклонът на покрива е
по-голям от 60° или шинглите са
изложени на ниски температури,
силни ветрове или са предимно
на сянка, осигурете по-добро
залепване чрез допълнително
точкуване със Shingle Stick
(25 мм диаметър, 1 мм дебелина).

Shingle Stick®

Plastal Stick®

Plastal®

Черен

Черен

Черен

± 1,2 кг/л

± 1,2 кг/л

± 1,2 кг/л

Време на изсъхване – RH
50-60% - сух на допир

± 24 ч

± 24 ч

Пламна температура

± 24° C

Цвят
Плътност при 20° С



• Plastal Stick® and Plastal®
са лепила на битумна основа.

Температуроустойчивост
Приложение
Опаковка

IKO Nails®

Диаметър на
стъблото

2,7 мм

± 24 ч

Диаметър на
главата

≥ 9 мм

± 24° C

± 24° C

Дължина

25 мм

от – 20 до 80 °C

от – 20 до 80 °C

от – 20 до 80 °C

300 гр/м2

от 0 до 40 °C

от 0 до 40 °C

от 0 до 40 °C

Цинково
покритие

310 мл

310 мл

5 кг

Опаковка

10 кг и 23 кг
(1 кг = ± 560 бр.)



60° - 85°
(* Регистрирани средни стойности)

BG-01/2010

(* Регистрирани средни
стойности)

• IKO Nails®
са професионални стоманени гвоздеи с
широка глава, горещо галванизирани.

Забележка: IKO си запазва правото да променя информацията без предупреждение.
За точна справка по цветовата гама на продуктите се обърнете към www.iko.be или актуални брошури.
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