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PanelTack System 

 

Много гъвкавa лепилнa система подходяща за фиксирането на следните фасадни 
материали:  

HPL плоскости, твърда пластмаса, фиброцименти, алуминиеви и метални 
обшивки, стъкла и дори парапети.  

 

       (А)       (В)       (C)  

Ръководство за употреба 

 

Относно : Система Tremco Panel Tack за залепване на фасадни 
облицовки  

1. Носеща конструкция:  

Носещата конструкция може да е алуминиева със следните изисквания - Ω - профил, Н- 
профил, L- или Т-профил и др., състояща се от сплав мин. AlMgSi 0,5 F 22 по DIN 1748-1, респ. SIA 
233.  

2. Подготовка на повърхностите за слепване:  

А) Носеща конструкция от алуминий:  

- Повърхността за слепване се почиства с чиста, неомаслена кърпа от целулоза, напоена   
със Tremco AT 200 (Cleaner). Изчакайте поне 10 мин. преди нанасяне на Tremco Primer AT 
140. 
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- Грундиране със Tremco Primer AT 140 -  нанася се на тънък, равномерен слой с четка или 
филц, който трябва да покрие петната; 

    

 

- Панелите да се залепят не по-рано от 30 мин и не по-късно от 8 часа след грундирането.  

 

Б) Подготовка на фасадните облицовъчни плоскости  

Предназначените за слепване повърхности трябва да са чисти, сухи и без наличие на мазнини. 
След нанасяне на грунда повърхността да се пази от замърсявания, прах и мазнини.  

- Ръчно или машинно шлифоване (шкурене) на предназначените за слепване повърхнини с 
шкурка с едрина 80;  

- Почистване/обезпрашаване на повърхността;  

- Грундиране със Tremco Primer AT 140. Нанася се на тънък, равномерен слой с четка или 
филц, който трябва да покрие петната;  

Време за изчакване – 10-30 min.          
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3. Слепване  

За първоначално прикрепяне на фасадната облицовка се използва двойно лепяща лента TREMCO 
TN136:  

- Поставяне на двойно лепящата лента TREMCO TN136 3 мм -  поставя се по цялата 
дължина на профилите паралелно на ръбовете, като защитното фолио от горната страна 
още не се отстранява.                                                                   

                        

- Лепилото TREMCO SP340 се нанася във вид на лента с помощта на доставената в 
комплекта триъгълна дюза (ширина 9 мм., височина 9 мм), на разстояние най-малко 5 мм. от 
монтажната лента и от страничния ръб на профила. Апликацията става с ръчен пистолет или 
пневматичен пистолет. 

            

 

4. Монтаж на облицовъчната плоча 

- Отстранете защитното фолио на монтажна лента TREMCO TN136.  

- Позиционирайте предназначената за слепване облицовъчна плоча до мястото, където е нанесено 
лепилото, като плочата не трябва да докосва двойно лепящата лента. Определете точното място на 
слепване на облицовъчната плоча и притиснете, докато се получи контакт с монтажната лента 
TREMCO TN136: 

                                   

- Монтажът на плочата трябва приключи до 10 мин. след нанасяне на лепилото върху 
профилите.  
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Характеристики на продукта: 

Предимства: 

• Лесна за обработка 

• Много висока начална лепливост 

• Много бързо достигане на крайната якост 

• Отлична адхезия 

• Постоянна еластичност 

• Устойчивост на UV лъчи, стареене и атмосферни влияния 

 

 Кратко описание на използваните компоненти:  

 TREMCO TN136 12x3x20 - Двойно лепяща лента от PE пяна 
със затворена клетъчна структура, използвана за осигуряване 
на висока степен на сигурност при залепване на фасадни 
материали.  сертификат 95/3199. Дължина на една ролка -20 
л.м 

 

 

SP340 Tremco -Illbruck - Бързо стягащо хибридно лепило,  
салам 600 ml. Температура на полагане + 5 ° C до + 40 ° C. 
Начин на нанасяне - 9x9 триъгълник 40сс / m1. UV 
резистентност - много добра. Температурна устойчивост -40ºC 
До + 90 ° C; 

               

TREMCO PRIMER AT140 Праймер. AT140 е повърхностен 
праймер необходим при лепенето на порести повърхности, 
преди прилагането на illbruck SP хибридни уплътнители и 
лепила.Цвят - прозрачен. Разходна норма - 140-150 
кв.м/литър ( в зависимост от основите).  

              

TREMCO AT200  - Чистител за непорести повърхности и 
едновременно подобряване на сцеплението за illbruck 
уплътнители и лепила. Цвят - прозрачен. Разходна норма - 
приблизително 400-450 кв.м/литър (в зависимост от  
повърхността на основите). 

             


