
 

 
 
 

Технически проспект 

ISOMATAK-MEGARAPID 

Двукомпонентно, бързовтвърдяващо, еластично 
циментово лепило за плочки 

 

Описание 
 
ISOMAT AK-MEGARAPID е 
двукомпонентно, бързостягащо лепило за 
плочки. Състой се от суха смес на 
циментова основа (компонент A) и течна 
смола (компонент B). Притежава силна 
начална и крайна адхезия, изключителна 
гъвкавост, влаго устойчивост и удължено 
отоврено време за полагане. 
 Класифицира се като тип C2 FE S2 лепило 
според EN 12004 и EN 12002. 
 

Приложение 
 
ISOMAT AK-MEGARAPID е подходящо за 
залепване на абсорбиращи и 
неабсорбиращи плочки (гранитогрес), 
естествени камъни, декоративни тухли, 
големи плочки и т.н., върху стена или под. 
Особено подходящо за повърхности 
подложени на интензивни разширения или 
вибрации, като гипсокартон, дървени 
плоскости, основи с подово отопление, 
балкони, тераси, метални повърхности, 
басейни и т.н. За подове подложени на 
тежък трафик и зони които трябва да са 
готови за кратък период от време 
Подходящо за вътрешна и външна 
употреба.   
 

Технически харектеристики 
 

      Компонент А  Компонент В 

Основа:       циментов           воден разтвор 
                      прах          на акрилен полимер 

Цвят:             бял                       бял 

Съотношение на 
смесване:   2,5 части                   0,8 части  
                     по маса                      по маса    
 
Смесен продукт 

Температура на  

полагане: от +50C до +350C 

 

Дебелина на полагане: до 10 mm 

Живот на сместа: поне 2,5 h 

Отворено време:  поне 30 min 

Отворено реме за  
малки поправки:  поне 20 min 

Фугиране на стена:  след 2-3 h 

Фугиране на под:  след 3-4 h 

Адхезия след: 
• 28 дни:  ≥ 2,00 N/mm2 
• нагряване до +70ºC:  ≥ 2,00 N/mm2 
• потопяване в вода:  ≥ 1,50 N/mm2 
• 25 цикъла на замрзяване/размразяване: 
 ≥ 1,50 N/mm2 

Адхезия след: 
• 6 часа:  ≥ 0,75 N/mm2 
 

Температурна устойчивост:              
 от -300C до +900C 
Способност на деформиране  
според EN 12002:  > 5.00 mm 

Всички измервания са проведени според 
EN 12004. 
 

Указания за упореба 

1. Подготовка на основата 
Повърхноста трябва да е чиста, без прах, 
масла, боя, нестабилни частици и т.н. В 
зависимост от основата, преди полагане, 
се прпоръчва полагане на грунд.  
 
2. Полагане 
Цялото съдържанието на компонент A (25 
kg торба) се добавя към компонент В (8 kg 
туба) при непрекъснато разбъркване, до 
образуване на хомогенна смес. За 
смесване се препоръчва  нискообоотен 
миксер.   
Сместа трябва да се остави за около 10 
минути да „узрее”, след което да се 
разбърка отново. Лепилото за плочки се 
разнася равномерно върху цялата 
основата с назъбена маламашка.  
 
 



 
 
 
 
 

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. 

 

 

 
 
 
 
Плочките се фиксират, чрез притискане, на 
желаната позиция.  Положеното лепило 
трябва да се покрие с плочки в рамките на 
30 минути за да се избегне образуване на 
кора или лепилото да започне да стяга.   
 

Разход 
 
1,5-4,0 kg/m2, в зависимост от размерите на 
зъбите на маламашката и вида на 
основата. 
 

Опаковка 
 

 Опаковка 33 kg                                       
(25 kg суха смес + 8 kg течна смола). 

 

Съхранение 
 
Компонент A: 
12 месеца срок на годност, от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатъни опаковки, на места 
защитени от влага и измръзване.  
 
Компонент В: 
12 месеца срок на годност, от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатъни опаковки при температури 
между +5OC и +35OC, на места защитени от 
пряка слънчева светлина и измръзване  
 

Забележки 
 

 Компонент A на ISOMAT ISOMAT AK-
MEGARAPID съдържа цимент и реагира 
алаклно с водата, така че се 
класифицира като дразнител. 

 Много порьозни повърхности, като 
пенобетони, гипсокартон, дървени 
плоскости и т.н. трябва да грундират 
акрилен грунд UNI-PRIMER. 

 
 
 

 
 
 
 

 В случай когато ISOMAT AK-
MEGARAPID се използва за лепене на 
неабсорбиращи плочки върху  
неабсорбиращи повърхности, времето 
за стягане на лепилото може да се 
удължи.   

 Консултирайте се с съветите за 
безопастност написани върху 
опаковката. 
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EN 12004:2007+Α1:2012      
DoP No.: ISOMAT AK-MEGARAPID/1037-01 

NB: 2032 

Improved, fast setting, highly deformable 
cementitious adhesive with extended open time, 

for internal and external tiling. 

Reaction to fire Class A1 

Release of dangerous 
substances 

See MSDS 

Bond strength, as: 

- Early tensile adhesion 
strength 

≥ 0,5 N/mm
2
 

- initial tensile adhesion 
strength 

≥ 1 N/mm
2
 

Durability, for 

- tensile adhesion strength 
after heat ageing 

≥ 1 N/mm
2
 

- tensile adhesion strength 
after water immersion 

≥ 1 N/mm
2
 

- tensile adhesion strength 
after freeze thaw cycles 

≥ 1 N/mm
2
 

 
 


