
         
 

 

 

Технически проспект 

ISOMAT AK-LIGHT 
Еластично лепило за плочки с ниско обемно тегло 
 
 

Описание 
 
ISOMAT AK-LIGHT е леко, 
висококачествено лепило на циментова 
основа, усилено с полимерни съставки 
(смоли). Поради малката му тежест, се 
улеснява лепeнето и се намалява разхода 
т.е. необходимото количество при 
полагането. Осигурява висока начална и 
крайна якост на сцепление, еластичност и 
устойчивост към влага. Има нулево 
свличане и голямо отворено време за 
полагане. 
Категоризира се като лепило тип C2 TΕ S1 
според EN 12004 и EN 12002.   
 

Приложение 
 
ISOMAT AK-LIGHT е подходящо лепило за 
лепене на абсорбиращи и не абсорбиращи 
плочки (като gres porcelanato), естествен 
камък, декоративни тухли, плочки с големи 
размери, стъклокерамика и др. по стена и 
под, върху различни повърхности и 
специално където изискванията за 
сцепление, еластичност и водозащита са 
особено големи ( плочки върху плочки, 
подово отопление, метални повърхности, 
басейни, гипсо-картон и др. ). Използва се 
за вътрешно и външно приложение. 
                                                                

Технически характеристики 
 

Вид:                            циментов прах  

Цвят:              бял  

Необходима вода:  8,10 l/торба 18 kg 

Работна температура: от +5ºC до +35ºC 

Дебелина на полагане: до 15 mm 

Живот на  
сместта в съда: мин. 6 h 

Време за полагане:  мин. 30 min 

Време за корекции:  мин. 30 min 

 

 

Свличане: ≤ 0,5 mm 

Фугиране на стени:  след 3-8 h  

Фугиране на подове:  след 24 h 

Якост на адхезия:  
 28 дни:  ≥ 1,90 N/mm2 
 при загряване +70ºC: ≥ 1,90 N/mm2 
 при престой под вода: ≥ 1,50 N/mm2 
 25 цикли замразяване- 
   размразяване:   ≥ 1,50 N/mm2 

Температурна  
устойчивост:  от -30ºC до +90ºC 

Поемане на  
деформации 
спрямо ΕΝ 12002:  > 2,5 mm 

Класифицирано по стандарт ΕΝ 12004. 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е чиста от прах, бои, 
нестабилни частици и др. Препоръчва се 
да се навлажнява преди полагането. 
 
2. Полагане 
Прибавяме ISOMAT AK-LIGHT във водата 
под непрекъснато бъркане, докато се 
получи хомогена пастообразна смес. 
Препоръчва се разбъркването да се 
осъществява с ниско оборотен миксер. 
Оставяме сместа за около 10 минути да 
узрее и го разбъркваме пак. Полагаме 
лепилото върху основата с назъбена 
маламашка, покривайки еднакво цялата 
повърхност. След това поставяме плочките 
и ги натискаме до желаното място.  
Полагането на плочките трябва да стане до 
30 минути, преди да започне 
втвърдяването и образуването на 
повърхностна кора. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

 

 
 

Разход 
 
1,0-3,0 kg/m2, в зависимост от вида на 
основата и плочките. 
 

Опаковка 
 
Предлага се в хартиени торби от 18 kg. 
 

Трайност - Съхранение 
 

12 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оргиналните, 
неразпечатани опаковки, на места 
защитени от влага и измръзване.  
 

Забележки 
 
 Продуктът съдържа цимент, който 
предизвиква алкална реакция с водата и  
се определя като дразнител. 
 При нестабилни основи или абсорбиращи 
повърхности се грундира с акрилен грунд  
UNI-PRIMER. 
 Следвайте инструкциите за безопасност, 
обозначени върху опаковката. 
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EN 12004:2007+Α1:2012      
DoP No.: ISOMAT AK-LIGHT/1040-01 

NB: 2032 

Improved deformable cementitious adhesive 
with reduced slip and extended open time, for 

internal and external tiling. 

Reaction to fire Class A1 

Release of dangerous 
substances 

See MSDS 

Bond strength, as: 

- 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
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


