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                                              Премиум монтажно ПУ лепило,               

                                                           с широк спектър повърхности за залепване 

OTTOCOLL® 

P 85 
Информационен технически лист  

 

 

1-компонентно, бързо стягащо, прозрачно ПУ лепило               
Основно за вътрешни в сградите приложения  

 
 

Характеристики:  

 Устойчивост при падаща „оттичаща се вода“, в съответствие с DIN EN 204,  
                                                          група D4 на водоустойчивост 

 Прозрачно 

   Не корозивно, без риск от корозия на незащитени метални повърхности 

   Слаба миризма, удобно за употреба 
 Много бързо втвърдяване, с бързо достигане на  висока крайна якост 
 Удобно и бързо за фиксиране  

Отнема минимално време за фиксиране и натиск до постигане на първоначална якост  

 Подлежи на шлайфане и боядисване след изсъхване  

     
 

Приложение: ▪  Здраво залепва метали, напр. алуминий, неръждаема стомана, поцинкована стомана, мед 

▪ Лепи – изкуствен камък, естествен камък и керамика 

▪ Лепи изолационни модули, напр. от полистирол, PVC, PU  

▪ Лепи огнеупорни панели, напр. от гипсокартон 
▪ Здраво залепва дървесина и производни изделия от дърво, напр. гр. ПДЧ, шперплат и др. 

    Подходящ и при обновяване на стълбищни дървени повърхности  

 

Стандарти и тестове: ▪ Продуктът е тестван и одобрен в съответствие DIN EN 204-D4 устойчиво на атмосферни 

влияния, залепване на дървесина и производните му продукти от ift Rosenheim, 
Германия 

▪ Тестван в съответствие с  DIN EN 14257 (WATT 91) – Сила на залепване за дърво и 

производните му продукти (ift Rosenheim, Germany) 
▪ Подходящ за употреба по IVD лист с инструкции no. 30+35 (IVD = Германска асоциация 

по уплътняване и залепване) 

▪ Утвърден по LEED® v3 IEQ-credits 4.1 лепила и уплътнители 

▪ Френската VOC-клас емисии A+ 
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Важна информация: Преди да приложи този продукт, потребителят трябва да се увери, че материалите в зоната на 

контакт (твърди, течни и газообразни) са съвместими с него и също помежду си и не се 

повреждат или променят (например обезцветяване) един друг. Що се отнася до материалите, 

които ще бъдат използвани на по-късен етап в околността на продукта, потребителят трябва 

предварително да изясни, че съдържанието или изпаренията не водят до увреждане или 

промяна (например обезцветяване) на продукта. В случай на съмнение потребителят трябва да 

се консултира със съответния производител на материала.  

                                                    Това изключва сцеплението, устойчиво на атмосферни влияния на дървен материал и изделия 

от дървен материал с последващо защитно покритие съгласно DIN EN 204 D 4.                                                

За адхезия във външни зони с постоянна влажност и / или UV-лъчение във външни зони с 

недиректно изложение на слънчево греене- препоръчваме използването на хибридни лепила 

като OTTOCOLL® M 500, OTTOCOLL® AllFlex, OTTOCOLL® HiTack, OTTOCOLL® M 590 или 

OTTOCOLL® M 570. 

                                                    Боите, лаковете, пластмасите и всякакви други покрития трябва да са съвместими с лепилото. 

Съвместим е с мрамор и естествен камък и не причинява миграционно оцветяване или промяна 

в цвета на тези материали. В случай на UV-лъчение може да настъпи промяна в цвета. Не е 

препоръчително да се оставя задълго на директно слънчево греене! 

                                        Почистете инструментите, напр. шпатула, с SSG Unicleaner преди втвърдяването на лепилото. 

                                        Втвърденото лепило може да се отстрани само механично. 

                                                    Не е подходящ за залепване/уплътняване на кантовете на гипс фазерни плоскости. 

                                                    Не е подходящ за лепене на стъкло, полиетилен (ПЕ), полипропилен (ПП), полиамид (ПА), 

полифлуоретилен, битумни, восъчни или мазни субстрати или други подобни. 

 
 

Технически 
характеристики: 

Отворено време при 23 °C/50 % RH, цветен [мин] ~ 5 - 10 

Отворено време при 23 °C/50 % RH, прозрачен [мин] ~ 20 

Температура на обработка от / до [° C]/до [°C] + 5 / + 35 

Вискозитет при 23 °C пастообразен, стабилен 

Плътност при 23 °C по ISO 1183-1, цветен [g/cm ~ 1,5 

Плътност при 23 °C по ISO 1183-1, прозрачен [g/cм³]~ 1,1 

Температурна устойчивост от / до [°C] - 30 / + 80 (1) 

Време за притискане при 23 °C, цветен [мин] ~ 45 

Време за притискане при 23 °C, прозрачен [мин] ~ 60 

Сила на притискане, макс. [kг/cм²] 8 (2) 

Разходна норма на лепилото [гр/м²] ~ 250 

Препоръчителна влажност но дървото [%] ~ 8 - 16 

Срок на годност при 23 °C/50 % RH туба [месеци] 12 

 
1) временно + 100 °C 

2) С обичайните инструменти за притискане и в зависимост от 
типа на приложение 
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Опаковка:  

310 мл. Туба 

580 мл. Салам 
Цвят: Прозрачен 

 

Предварителна обработка:  
 Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Тя трябва да е без прах или други 

замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни 

субстанции (мазнини и др.). 

                                                    Почистване на непорести основи: Нанесете  SSG Unicleaner.  

                                                    (време за изсъхване приблизително 1 минута) с чиста памучна кърпа, без мъх.  

                                                    Почистване на порести основи: Почистете повърхностите с четка от стоманена тел и 

обезпрашете. След това забършете отново с  парцал напоен със SSG Unicleaner. 
 

Информация за приложение:  
Достатъчно е лепилото да се нанесе от едната страна.  
Разнесете лепилото с шпатула по цялата повърхност. 
Лепилото втвърдява чрез реакция с влага. По време на втвърдяването се отделя малко 
количество CO2. Това води до увеличаване на обема на лепилото. 
Фиксирайте основите, които трябва да бъдат залепени, докато лепилото не се втвърди напълно. 
Желателно е поне една от повърхностите да бъде пореста, съответно пропусклива за водни пари. 
За ускоряване на втвърдяването - влагата, необходима за втвърдяване, може да се постигне чрез 
леко пръскане/пулверизиране с вода. Прилепналите повърхности могат да бъдат влажни, но не и 
мокри. Частите трябва да бъдат сглобени незабавно, или възможно най-бързо. 
По-високата температура допълнително допринася за по-бързото втвърдяване.  
Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, който е отпечатан върху опаковката. 
Препоръчваме да съхраняваме нашите продукти в неотворени оригинални опаковки, на сухо 
място (<60% RH) при температури от +15 ° C до +25 ° C. Ако продуктите се съхраняват и/или 
транспортират при по-високи температури, какти и при влажност на въздуха за по-дълги 
периоди (от някои седмици например), може да възникне намаляване на трайността или 
промяна на характеристиките на материала. 

 
Мерки за безопасност:  

Моля, спазвайте информационния лист за безопасност. 
След втвърдяване продуктът няма мирис. 

 

Допълнителна информация:  
Информация на разположение: Моля, поискайте информационния лист за безопасност. 

 

Гаранционна информация:  

                                                    Цялата информация в тази публикация се основава на настоящите ни технически познания и 

опит. Въпреки това, тъй като условията и методите за използване и прилагане на нашите 

продукти са извън нашия контрол, предлагаме да тествате продукта преди крайната употреба. 

Информацията, дадена в този технически информационен лист и обясненията на OTTO-CHEMIE 

във връзка с този технически информационен лист (напр. Описание на услугата, позоваване на 

DIN регламенти и т.н.), не трябва да се разглежда като гаранция. Гаранциите изискват отделна 

писмена декларация от OTTO-CHEMIE за доказване на тяхната валидност. Характеристиките, 

посочени в този информационен лист, определят характеристиките на изделието широко и 

заключително. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като потвърждение за 

целесъобразността на препоръчаната предвидена употреба. Запазваме си правото да 

променяме продукта, като го коригираме според техническия прогрес и новите разработки. На 

Ваше разположение сме както за запитвания, така и за специфични проблеми на приложението. 

Ако за прилагането на нашите продукти е необходимо държавно одобрение или разрешение, 

потребителят е отговорен за получаването на такива продукти. Нашите препоръки не оправдават 

потребителя от задължението да вземат предвид възможността за нарушаване на правата на 

трети лица и - при необходимост - разрешаването му. 
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