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Merbenit SF50 

 

 

 
Merbenit SF50 е постоянно и дълготрайно гъвкаво 
хибридно лепило с висока и изключително бързо 
набираща първоначална якост. Подходящо е за 
множество повърхности и за фуги, непряко изложение на 
слънчева светлина, тъй като лепилото няма дълготрайна 
устойчивост на директни UV лъчи, което е характерно за 
лепилата на база MS полимерна технология. 

 
 
Предимства на продукта 
 

 Химически неутрална полимеризация 

 Не е корозионно /не уврежда повърхностите/ 

 Вулканизира дори при ниски температури 

 Голяма крайна здравина 

 Лесен за обработка 

 Без разтворители, изоцианати 

 Много слаб мирис 

 Може да се боядисва допълнително 

 Издържа на +200 0С за кратко за прахово боядисване 

 Еластичен в температурен диапазон -40 0С до +90 0С 

 Много добре уплътнява и залепва 

 Абсорбира вибрации 

 

 

Технически данни 

 

Химическа основа                                        Силан модифициран  

                                                                    полимер 

     

Вулканизация                                               1 комп., вулканиз. от   

                                                                      влагата на въздуха 

    
Консистенция                                               Гъста паста 
Специфична плътност  1.40 ± 0.05 g/cm³ 

Подходяща температура за нанасяне  + 5 °C to + 40 °C  
 
 

  Твърдост по Шор А, DIN 53505    50  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 
 

Създава гъвкави връзки и уплътняване при използване за 
метални детайли, апарати и машини, пластмасово 
оборудване, климатични и вентилационни системи, 
каросерии, вагони, конструкции на превозни средства и 
контейнери. Благодарение на бързото вулканизиране е 
възможно да се съединяват отделни компоненти, без да се 
налага изчакване и съответно прекъсване на работния 
процес. Неутралната полимеризация позволява свързване 
без предварителна термична или химическа обработка на 
подлежащите на залепване части.  
 
 
 
 

  Подходящи повърхности за полагане 

 
Подходящи материали за лепене с продукта са метални, 
прахово боядисани, лакирани, галванизирани, анодизирани, 
хромирани или горещо поцинковани повърхности, различни 
видове пластмаси, керамика, камък, бетон и дърво. Поради 
голямото разнообразие от пластмаси, както и поради 
наличието на материали, податливи на напукване, се 
препоръчват предварителни тестове. 

    Модул при 100% удължение    прибл. 2.2 N/mm2 

 

  DIN 53504 S2*  

  Отн. удължение до скъсване,  

 

 DIN 53504 S2 *                                           прибл. 200%  

 Якост на опън, DIN 53504 S2 *    прибл.. 3.4 N/mm²  

 

 Време за обработка след полагане     макс. 8 мин.  

 Скорост на втвърдяване с/д 24ч     ≥ 3.5 мм  

 Скорост на втвърдяване с/д 48ч     ≥ 4.5 мм  

 

 Промяна на обема, DIN EN ISO 10563     ≤ 7%  

 Темп. устойчивост след втвърдяване     - 40 °C to + 90 °C  

 Всички тестове са направени при нормални условия (23 0С и 50% относителна влажност на въздуха).  
*Данните са базирани на измервания, направени 3 месеца след полагане на лепилото.



Technical data sheet Merbenit SF50 
 

 
Подготовка на повърхността 
 
За да се постигнат добри резултати, основата трябва да бъде 
обработена предварително. Преди да нанесете лепилото се 
уверете, че повърхността е чиста, без прах и мазни петна. 
Всички излишни, нездрави покрития трябва да се отстранят с 
помощта на подходящи методи. Бързо нанесете 
лепилото/уплътнителя върху подготвената повърхност. В 
зависимост от основата и изискванията, се препоръчва 
механична или химическа предварителна обработка, 
съответно почистване с чистител SSG Unicleaner. 
Предварително да се установи съвместимостта с другите 
материали и покрития в близост. 
 
 

 
Грунд 
 
Повърхностите трябва задължително да се  почистят с чист 
памучен плат с SSG Unicleaner, като се забърсва само в една 
посока. Препоръчително е след почистване на повърхността, 
да се изчака десетина минути до пълното изпаряване на 
чистителя, след което да се нанесе Грунд V40 с парче плат 
или четка, само в една посока. Лепилото се полага, след като 
се изчака 15-20 минути. 

 

Инструкции за работа 

 Повърхностите задължително да се почистят. 

 Относно грундирането – повечето повърхности не 

изискват грундиране – винаги се консултирайте или 

направете предварителни тестове. 

 Може да се нанася направо от флакона с помощта на 

ръчен или пневматичен пистолет. 

 Отрежете върха на накрайника според ширината на 

фугата. 

 При лепене се препоръчват V-образни накрайници. 

 В зависимост от повърхността, подлежаща на 

обработка, термичното разширение на материала и 

механичните натоварвания, се препоръчва дебелина 

на слоя 1 – 6 мм. 

 За паропопускливи повърхности, материалът може да 

се нанася върху голяма площ, с помощта на назъбена 

мистрия. 

 Лепенето трябва да се извърши в рамките на времето 

за работа. 

 Може да се нанася с автоматично оборудване за 

полагане. 

 Невулканизирал напълно материал, може да се 

отстрани с SSG Unicleaner. 

 Напълно втвърдилият материал може да се отстрани 

механично

 

Съвместимост с боя 
Препоръчителни са предварителни тестове, поради 
голямото разнообразие от лакове и бои на пазара. 
Употребата на алкидна боя може да забави процеса на 
пълно изсъхване. 
След почистване, фугите могат да се боядисат по всяко 
време.  

 
 

Химическа устойчивост 
 

 Добра устойчивост срещу вода, алифатни 
разтворители, масла, греси, разредени неорганични 
киселини и основи. 

 Умерена устойчивост към естери, кетони и ароматни 
съединения. 

 Не е устойчив към концентрирани киселини и 
хлорирани въглеводороди. 

 

Цвят 
 Сив  
 

Опаковка 
 600 мл салами 

 
Срок на годност и условия на съхранение 
 15 месеца от датата на производство. 
 Да се съхранява на хладно и сухо място (10 -25 0С). 
 Допълнителна информация – при поискване. 

 
Безопасност на труд и защита на околната среда 
 
Важна информация за безопасност на труда и защита на 
околната среда е публикувана в Информационния лист за 
безопасност.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Технически въпроси и консултации:                      За поръчки и доставки: 

Антон Иванов                                                                Алекс Караколев 

Моб.тел: 0878 138 831                                                  0878 138 848 

email: anton@silico-bg.com                       office@silico-bg.com 
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