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Разтвор за лепене на керемиди и 

капаци 

 
Суха циментова смес за 

залепване на керемиди и капаци за 

керемиди 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
  

ЛЕПИЛОТО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100 предста-

влява готова суха смес на база цимент, пясък, 

специални добавки и пигменти. Използва се за 

залепване и „подмазване“ на керамични и 

бетонови керемиди, при изпълнение на нови и 

ремонт на стари покриви. След изсъхване 

създава плътен паропропусклив слой с 

„керемидено“ червен цвят. 

 

СВОЙСТВА 
 

 лесно за нанасяне 

 заводски произведено 

 висока якост на натиск 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
  

Преди започване на работа с ЛЕПИЛОТО 

ЗА КЕРЕМИДИ RK-100 трябва да се уверим, че 

всички керемиди и капаци, които ще 

използваме са здрави и сухи. Работните 

участъци трябва да са добре почистени от прах, 

строителни материали, мазни петна и други 

замърсители.  

 

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА 
   

За пълното разтваряне на 30 кг ЛЕПИЛО ЗА 

КЕРЕМИДИ RK-100 са необходими около 4,5 

литра вода. В предварително подготвен 

контейнер постепенно се изсипва необходи-

мото количество суха смес и с помощта на 

механична бъркалка се разбърква с вода до 

постигането на хомогенен разтвор.  

Готовата смес се обработва лесно с 

мистрия или маламашка. Разтворът трябва да 

се нанесе в рамките на 2 часа, поради което 

трябва да се съобрази с технологията на 

полагане на въпросния модел керемиди или 

капаци. 

 

 

 

 

 

  
 

 

РАЗХОД 
 

 около 0,75 кг/м, в зависимост от размера 

и модела на капаците 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА 
 

 кофа 

 електрически миксер и бъркалка 

 мистрия 

 маламашка 

 

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА 
 

Минималната денонощна температура 

на въздуха и основата да не бъде по-ниска от 

+5˚C, а максималната – не по-висока от +35˚C. 

Не се препоръчва полагане на ЛЕПИЛО 

ЗА КЕРЕМИДИ RK-100 при вятър или дъжд.  

 

ФОРМА НА ДОСТАВКА 
  

Суха смес в хартиени торби по 25 кг. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
  

Характеристиките и техническите данни 

на продукта, посочени в тази технологична 

карта, са определени при стандартна 

температура (20˚C) и относителна влажност на 

въздуха (50%). При други климатични условия 

технологичното време за някои от посочените по-

горе процеси е възможно да се скъси или 

удължи.  
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Информацията за продукта се базира на 

практическия опит на производителя и на 

техническите изпитания в специализирани 

лаборатории. 

Не се препоръчва към разтвора да се 

прибавят цимент, пясък и други, тъй като това ще 

доведе до промяна в експлотационните 

показатели и влошаване на качеството. 

Всички предупреждения и препоръки за 

безопасност относно ЛЕПИЛО ЗА КЕРЕМИДИ     

RK-100 могат да бъдат проверени в 

Информационния лист за безопасност на 

продукта. 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ 
  

12 месеца в оригинално запечатана 

опаковка на сухо и проветриво място. 

Препоръчва се съхранение върху палети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Цвят керемидено червен 

Форма (агрегатно състояние) суха смес (фин прах) 

Основа цимент  

Време за престой в кофа около 2 часа 

Якост на натиск 5,8 N/mm² 

Якост на огъване 2,5 N/mm2 

Капилярна абсорбация на вода – c 0,28 kg/m2.min0,5 

 

 

 
Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на 

влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът 

се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, 

включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.
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