
         
 

 

 

Технически проспект 

ISOMAT AK 50 
Епоксидно 2 компонентно лепило за плочки 
 
 

Описание 
 
ISOMAT AK 50 е двукомпонентна епоксидна 
система без разтворители. Има висока 
устойчивост, якост на натиск и опън  и 
адхезия. Издържа на въздействието на 
различни киселини, алкали, вещества, 
предизвикващи корозия на бетона, 
почистващи препарати, морска и солена 
вода. Има отлична обработваемост и лесно 
се почиства с вода преди втвърдяване. 
Класифицира се като лепило тип R2T 
спрямо EN 12004.   
 

Приложение 
 

ISOMAT AK 50 се използва на места с 
повишени изисквания за устойчивост на 
механични натоварвания и издръжливост 
на химикали. Идеално се съчетава със 
специалните плочки, които се използват в 
промишлеността. Подходящ е за лепене и 
фугиране на плочки върху стени и подове в 
промишлени помещения - бирени фабрики, 
мандри, лаборатории, кланници и др. в 
хранително-вкусовата и химическата 
промишленост, а така също и за басейни, 
кухни и т.н.Като фугиращ материал се 
използва за фуги с ширина до 6 мм.  
Подходящ е за повърхности, които ще имат 
пряк контакт с храни, според изискванията  
на W-347, EPA 330.5 и EPA 110.2. 
                                                                

Технически характеристики 
 
Основа:        2-компонентна  
 епокс. смола 

Цветове: светло сив,  
Вискозитет:     80.000 mPa.s 

Съотношение на  
смесване (A+B): 100 : 10,8 по тегло 

Плътност:        1,73 kg/lit на +23ºС  

Живот на  
сместта в съда: около 45 min при +230С 

Почистване:      до 45 min при +230С 

 

Проходимост:     след 16 часа при +230С 

Мин. температура                                                
за втвърдяване: +100С 

Частично  
натоварване:          след 48 часа при +230С 

Пълно  
натоварване:      след 7 дни при +230С 

Якост на натиск:     62,8 N/mm2 
(DIN EN 196-1) 

Якост на  
eластичност:     > 35 N/mm2 
(DIN EN 196-1) 

Начална якост на  
срязваща адхезия  
(7 дни):  > 5,6 Ν/mm2 

Якост на срязваща  
адхезия сле  
потапяне в вода  
(21 дни):  > 5,1 Ν/mm2 

Якост на срязваща  
адхезия след  
термично  
натоварване:  > 4,5 Ν/mm2   

Подхлъзване  ≤ 0,5 mm 

Почистване на инструменти: 
След всяко прекъсване на работата 
инструментите трябва да се почистват с 
вода. 
 

Указания за употреба 
 
1. Основата 
Основата трябва да е суха, здрава, леко 
грапава и почистена от материали, които 
пречат на адхезията като прах, ръжда, 
нестабилни частици, мазнини и др. Ако е 
необходимо трябва да се обработи - 
изглаждане с машина, пясъкоструене, 
фрезиране, изстъргване с твърда метална 
четка и др.    
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 
 
2. Смесване на компонентите 
Компонент A ( епоксидна смола) и B 
(втвърдител) са пакетирани в две отделни 
опаковки в точно определено съотношение. 
Цялото количество на компонент B се 
добавя към компонент A. Смесването на 
двата компонента трябва да се извърши за 
около 5 минути, като се използва ниско 
оборотен миксер (300 оборота в минута). 
Важно е сместта да се разбърка много 
добре, близо до стените и дъното на съда 
за да се постигне равномерно 
разпределение на втвърдителя. 
 
3. Процедура на полагане 
Лепене на плочки  
Материалът се разстила върху 
повърхността с назъбена шпатула. След 
това се поставят плочките с леко 
притискане. 
Фугиране на плочки 
Получената смес се излива в сухите и чисти 
фуги и се разстила с гумена шпатула по 
диагонал на фугите, за да се запълнят  
добре. Така същевременно се отстранява и 
излишният материал. Количеството  
епоксидна смес, което остава върху 
плочките се превръща в емулсия и се 
отстранява с леко навлажнена твърда 
гъба. След като материалът „дръпне” 
емулсираният материал се отстранява с 
мека гъба. След това цялата площ се 
почиства отново с чиста мека гъба. 
Използването на хладка вода улеснява 
почистването. За улесняване на 
почистването, към водата може да се  
прибави  около 10 % спирт. 
 

Разход 
 
Като лепило: около 1,75 kg/m2/mm. 
 
 
 
 
 

 
 

Опаковка 
 
ISOMAT AK 50 се предлага в опаковки от 5 
kg и 10 kg . Компонентите (А) и (В) са в точно 
определено съотношение.   Опаковката на 
компонент B е поставена в опаковката на 
компонент A. 
 

Трайност - Съхранение 
 
12 месеца от датата на производството в 
неразпечатани опаковки, в помещения 
защитени от влага и слънчеви лъчи. 
Температура за съхранение от +5°C до 
+35°C. 
 

Забележки 
 
• Времето за обработка на епоксидни 
системи се влияе от температурата на 
околната среда. Идеалната температура е 
между +15°C и +25°C, така че продукта да 
има най-добрата обработваемост и време за 
узряване. При ниски температури (<+15°C) 
се наблюдава забавяне на втвърдяването, а 
на по високи (>+30°C), втвърдяването става 
по бързо. Препоръчва се през зимните 
месеци материалите леко да се затоплят , а 
в летните да се съхраняват на по хладни 
места преди употребата. 
• ISOMAT AK 50, след втвърдяването си е 
напълно  безопасен за здравето. 
• Следвайте  инструкциите за безопасност, 
обозначени  върху  опаковката. 
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EN 12004 

Improved reaction resin adhesive                   
with reduced slip 

- Reaction to fire Class F 
- Initial shear adhesion 
strength ≥ 2 N/mm2 

- Shear adhesion strength after 
thermal shock ≥ 2 N/mm2 

- Shear adhesion strength after 
water immersion ≥ 2 N/mm2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTANCE TO CHEMICALS (according to ASTM D 543-84):                                             
CURRING TIME OF 
SRECIMENTS: 7 DAYS 

ISOMAT AK 50                                           WEIGHT VARIATION 
 

S/N Test agent 
Change per 
% (7 days) 

Remarks 
Change per 
% (28 days) Remarks 

1 
Dense hydrochloric 
acid 

- 0,08 Decoloring + 1,10 Decoloring 

2 30% sulphuric acid + 0,54 Decoloring + 1,68 Decoloring 

3 5% acetic acid + 0,67 No consequence + 1,25 No consequence 

4 5% lactic acid + 0,57 Slight decoloring + 0,94 Slight decoloring 

5 
60% sodium 
hydroxide 

+ 0,31 No consequence + 1,13 No consequence 

6 Ethanol + 1,33 No consequence + 3,00 No consequence 

7 Xylene + 2,12 No consequence + 7,88 No consequence 

 
 


