
 
 
Техническа спецификация 

ISOMAT AK-60 PU  

 

Висококачествено, ултра флексово, двукомпонентно 
полиуретаново лепило за керамични плочки и естествени камъни  
 

Описание 
 
ISOMAT AK-60 PU е висококачествено, 
двукомпонентно полиуретаново лепило, без 
разтворители, за керамични плочки и 
естествени камъни. Притежава изключителна 
еластичност и високи начална и крайна якост 
на адхезия към различни видове основи. 
Лепило без вертикално свличане.   
Класифицира се като лепило тип R2T според 
EN 12004. Притежава СЕ маркировка.    

 

Области на приложение 
 
ISOMAT AK-60 PU се използва за силно 
залепване на керамични плочки и естествени 
камъни на стени и подове. Може да се полага 
върху голямо разнообразие от абсорбиращи и 
неабсорбиращи основи, като бетон, мозайки, 
стари плочки, гипсокартон и циментови 
плоскости, метални повърхности и т.н.   
Особено подходящо за полагане върху основи 
подложени на вибрации, разширяване и 
свиване (като подове с системи за подово 
отопление, метални, дървени и PVC 
повърхности). 
За вътрешно и външно приложение. 

 

Технически характеристики 
 
Химическа основа: 2-компонентна  
 полиуретанова смола 

Вид: пастообразен 

Цвят: бял 

Вискозитет (A):  от 1 500 000 до  
 2 000 000 mPa.s 

Вискозитет (B):  200 mPa.s 

Вискозитет (A+B):  от 120 000 до 
 200 000 mPa.s 

Съотношение на  
смесване (Α:Β):  100:6,5 по маса 

Плътност (Α): 1,73 kg/l при +23°C 

Плътност (Α+Β): 1,60 kg/l при +23°C 

Живот на сместа: ~ 60 min at 23°C 

 
 
 
 

Почистване: в рамките на 45 min  
 при +23°C 

Проходимост: след 16 h при +23°C 

Фугиране: след 16 h при +23°C 

Минимална температура 
На втвърдяване: +10ºC 

Частично натоварване: след 48 h при +23°C 

Пълно натоварване: след 7 дни при +23°C 

Първоначална якост на  
адхезия при срязване 
(след 7): > 4,50 Ν/mm

2
 

Якост на адхезия при  
срязване, след  
потопяване във вода  
(след 21 дни): > 4,50 Ν/mm

2
 

Якост на адхезия при  
срязване, след  
термичен шок: > 2,00 Ν/mm

2
 

Свличане: ≤ 0,5 mm 

Работна температура: от -40°C до +70°C 

Всички изпитвания са проведени съгласно     
EN 12004. 

 
Почистване на инструментите:    
Инструментите се почистват цялостно с вода, 
при всяко прекъсване на работата.  

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е суха, леко неравна, 
здрава и чиста, без замърсявания които могат 
да влошат адхезията, като прах, ръжда, масла, 
нестабилни частици и т.н. При необходимост, 
основата се подготвя чрез обработка с 
шлайфер, пясъкоструйка, съчмен бластер и 
т.н., а при полагане върху стени чрез телена 
четка или подобен ръчен инструмент.   
 
2. Смесване 
Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са 
пакетирани в две отделни опаковки, в 
предварително точно определено съотношение 
по маса.     
 
 
 
 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване 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. | Издание: 10.5.2021 

 

 
Цялото количество на компонент B се добавя 
към компонент A. Смесването на двата 
компонента се извършва за около 5 минути 
чрез нискооборотен миксер (300 обр./мин). 
Особено важно е сместа да се разбърка добре 
в близост до стените и дъното на опаковката, 
за да се постигне равномерно разпределяне на 
втвърдителя. 
 
3. Полагане 
Лепилото се полага равномерно върху цялата 
повърхност с назъбена маламашка. Плочките 
се фиксират чрез притискане на желаното 
място.  
 

Разход 
 
1,0-3,0 kg/m

2
 в зависимост от размера на 

зъбите на маламашката и вида на основата. 

 

Опаковка 
 
ISOMAT AK-60 PU се предлага в опаковки от 3 
kg и 10 kg, като компоненти A и B са в точно 
определено съотношение по маса. Опаковката 
на компонент B е поставена в опаковката на 
компонент A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок на годност - Съхранение 

 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, на места защитени от 
влажност и пряка слънчева светлина.  
Препоръчителна температура на съхранение от 
+5°C до +35°C. 

 

Забележки 
 
 Времето за работа с полиуретановите 

системи се влияе от тяхната температура. 
Най-добрата температура за полагане е 
между +10°C и +30°C, при която продукта 
има оптимална обработваемост и време за 
втвърдяване. При температури под +15°C 
се наблюдава забавяне на втвърдяването, 
докато при високи над +30°C се наблюдава 
ускоряване. През зимните месеци се 
препоръчва леко нагряване на продукта 
преди полагане, докато през лятото е 
препоръчително материала да се 
съхранява в студени помещения преди 
полагане.   

 След втвърдяване, ISOMAT AK-60 PU 
напълно безопасен за здравето. 

 Моля, преди употреба се запознайте със 
съветите за безопасност и рисковете при 
употреба, посочени върху опаковката.  
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ISOMAT S.A. 
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P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 
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EN 12004:2007+Α1:2012 

DoP No.: ISOMAT AK-60 PU /1102-01 

NB: 0370 

Improved, reaction resin adhesive, for internal 

and external tiling. 

Reaction to fire Class F 

Release of dangerous 

substances 
See MSDS 

Bond strength, as: 

- initial shear adhesion 

strength 
≥ 2 N/mm

2
 

Durability, of 

- shear adhesion strength after 

thermal shock 
≥ 2 N/mm

2
 

shear adhesion strength after 

water immersion 
≥ 2 N/mm

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat.bg   e -mai l :  in fo@isomat. bg  

 


