
Техническа 
Спецификация 

 
 
 
 
 

Merbenit E20 
 
При плътност от 0.7 g / cm³, Merbenit E20 е много 
по-лек от другите продукти. Това дълготрайно 
еластично лепило/ уплътнител на база SMP е 
подходящо за много индустриални и 
автомобилни приложения. Други особености са 
шумоизолационните и вибрационните свойства. 
 
Предимства на продукта 
 

 Много ниска плътност 
 Ниска топлопроводимост 
 Изолиране на шума и затихване на 

вибрациите Компресируеми 
 Лесна обработка Толеранс компенсира 
 Постоянно еластично и компенсиращо 

напрежението Без разтворители, 
изоцианати и силикони 

 

 
Технически данни: 
 

 Твърдост по Шор А, DIN 53505 36  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Приложение 
 
Притежава шумоизолиращи, топлоизолационни и 
абсорбиращи вибрациите свойства, което го 
прави подходящ за уплътняване на фуги и 
залепване на участъци, при монтаж на 
гипскартон стени, окачени тавани, както и за 
множество промишлени и автомобилни 
приложения, във вентилационни и климатични 
инсталации, където съоръженията и елементите 
вибрират и образуват шум. 
 
Видове повърхности 
 
Подходящи материали за лепене с продукта са 
метални, прахово боядисани, лакирани, 
галванизирани, анодизирани, хромирани или 
горещо поцинковани повърхности, различни 
видове пластмаси, керамика, стъкло, цимент и 
дърво. Поради голямото разнообразие от 
пластмаси, както и поради наличието на 
материали, податливи на напукване, 
препоръчително е извършването на 
предварителни тестове. 

    Удължение на модула при 100%, прибл. 1.4 N/mm² 

 DIN 53504 S2  

 Отн. удължение до скъсване, DIN 53504 S2 прибл. 120 %  

 Якост на опън, DIN 53504 S2 прибл. 1.5 N/mm²  

 Консистенция Не се стича  

 Време за обработка след полагане макс. 35 min.  

 Скорост на втвърдяване 24 ч ≥ 3.5 mm  

 Скорост на втвърдяване after 48 ч ≥ 6.0 mm  

 Плътност 0.70 ± 0.05 g/cm³  

 Промяна на обема DIN EN ISO 10563 ≤ 2%  

 Темп. устойчивост след втвърдяване - 40 °C to + 80 °C  

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

    Всички тестове са проведени при нормални условия  

   (23 0С и 50% относителна влажност на въздуха).  
 
   



Технически характеристики Merbenit E20 
 
    Подготовка на основата 

 

За да се постигнат очаквани резултати, основата   
трябва да се обработи предварително.  

Всички ненужни покрития трябва да се отстранят 
с помощта на подходящи методи.  

Нанесете лепилото/уплътнителя бързо върху 
подготвената повърхност.    

В зависимост от основата и  изискванията, се 
препоръчва механична или химическа 
предварителна обработка, съответно почистване 
чрез чистителя SSGUnicleaner. За да се нанесе 
материала, основата трябва да бъде чиста, 
здрава и без прах, мазнини и греси.  

 

Грунд 

 

При повечето материали се постига добра 
адхезия дори и без грундиране. Винаги се 
консултирайте или направете проба 
предварително! В случай на силно влияние на 
влагата, препоръчваме  

нашия грунд V40 върху непорести материали и 
V21 върху отворени порести материали.  

За повърхности с термозапечатани или 
прахообразни покрития, препоръчваме 

V40. За специални пластмаси, подобряване на 
прилепването може да се постигне с 

V30. 

 

Начин на работа 

 

Може да се нанася направо от флакона с 
помощта на ръчен или пневматичен пистолет 

Срежете върха на дюзата според ширината на 
фугата и анесете материала. 

При лепене се препоръчват V-образни 
накрайници. В зависимост от повърхността за 
лепене, термичното разширение на материала и 
механичните натоварвания се препоръчва слой с 
дебелина  1 - 6 mm. 

Лепенето трябва да се извърши в рамките на 
времето за работа. 

Може да се нанася с автоматично оборудване за 
полагане.  

Невулканизираният напълно материал може да 
се отстрани с SSG Unicleaner 

Напълно втвърдилият материал може да се 
отстрани само механично! 

Моля спазвайте инструкциите за работа! 
 

 

 

 

 

 

Съвместимост с боя 

 

 

Поради разнообразието от лакове и бои на 
пазара, се препоръчват предварителни тестове. 
Използването на бои на основата на алкидни 
смоли може да удължи процеса на съхнене. Ако 
се нанесе върху боядисани или измазани основи, 
трябва да се остави достатъчно време боята/ 
мазилката да изсъхне (общо 10 дни). 

След почистване на фугите, те могат да бъдат 
боядисани по всяко време. 

След втвърдяване, материалът може да бъде 
изложен на темературни влияния. 

 

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 концентрираните 
киселини и хлорирани въглеводороди. 

Устойчив е на атмосферни влияния и стареене. 

 

Цветове 

 

Бял 

Други цветове при запитване 

 

Опаковка 

 

Салами 600 ml – 12 броя в кашон 

 

Време и условия на съхранение 

 

12 месеца от датата на производство 

Съхранявайте на хладно и сухо място (10-250С). 

Допълнителна информация при поискване 

 

Безопасност на труда и околната среда 

 
Важна информация за безопасност на труд и 
защита на околната среда е публикувана в  
Лист за безопасност на продукта.

 

 

 

Централен склад: 

Складова База „Универсал“ 

гр. София 1137  
бул. Цариградско шосе 425 

Склад 2, рампа 4 

тел. 02/ 879 1248 

 

 

Техн. въпроси- Антон Иванов 

 0878 138 831  

 anton@silico-bg.com  

 

Поръчки- Иванка Иванова 

0878 138 840 

ivanka@silico-bg.com 
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