
Характеристики

• Силно и моментално свързва
• Възможност за корекции в рамките на няколко минути
• Втвърдява с помощта на влагата
• Не се свлича и не се свива
• За употреба на закрито и открито
• За многообразие от материали
• Подходящо за чувствителни материали
• Образува гъвкава лепилна връзка
• За абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности
• Не съдържа изоцианат
• Без разтворители
• Не е необходимо повърхностите да са идеално гладки
• Шумоизолира и намалява вибрациите
• Устойчиво на метеорологични въздействия и стареене
• Залепва и върху влажни повърхности
• Не се свива

Приложения
Click & Fix е многофункционално лепило - подходящо за 
залепване на: тухли, керамични плочки, бетон, фазер, 
гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, 
UPVC, стъкло, пластмаса*, боядисани повърхности* и 
огледала**.
Лепилото е подходящо за всички попиващи и непопиващи 
повърхности, с изключение на: PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, 
пластифицирано PVC, мед и месинг. Преди лепене върху 
повърхности с
покритие се препоръчва проверка за пригодност или съвет 
от професионалист. Може да се използва за залепване 
върху влажна повърхност, ако се остави възможност за 
съхнене. Продукът не е подходящ за лепене под вода.
Лепене
Продуктът е подходящ за залепване на естествен камък 
(гранит, мрамор) е възможно, ако
дебелината му е минимум 10 мм.

*Поради различните видове материали, направете
предварителен тест, за да определите дали продуктът е

MOMENT CLICK & FIX 
Click & Fix e еднокомпонентно и гъвкаво монтажно 
лепило с универсална употреба и с технология 
Flextec®. За употреба на открито и закрито

подходящ за залепването. Здравината на залепването на 
Click&Fix върху пенополистирол може да бъде значително 
подобрена чрез грундиране на повърхността с разредено 
лепило за дърво. Смесете лепило за дърво с вода в 
съотношение 1:1 и го нанесете върху повърхността. След 
като грундът изсъхне, можете да нанесете Click & Fix.
**Използвайте за залепване на огледала според БДС EN
1036-1. При залепване на по-големи обекти, потърсете
съвета на специалист.

Инструкции за употреба
Подготовка на основата
Повърхностите, които ще се лепят, трябва да бъдат 
почистени, без масла, мазнини, прах и разхлабени части. 
Те трябва да бъдат сухи. Ако има останала вода, тя трябва 
да бъде премахната.
В случай на замърсени повърхности премахнете 
замърсяването с подходящ препарат или механично 
и след това я почистете от прах. Преди използване, 
облепете съседните повърхности с фолио или лента, ако 
е необходимо. Проверете дали боята или покритието на 
материалите са прикрепени здраво. В противен случай 
ги премахнете. В случай на непознати материали или 
критични задачи, е препоръчително да се направи тест за 
залепване. За да изсъхне, лепилото има нужда да поеме 
малко количество влага (или от атмосферния въздух и/или 



от основата).

Употреба:

Само натиснете и фиксирайте (Click&Fix)!

1. Махнете предпазната капачка и алуминиевото фолио. 
След това натиснете устройството, докато чуете щракване. 
2. Фиксирайте материала за залепване върху основата. 
Възможността за корекции е няколко минути и всичко е 
готово! 

След премахване на алуминиевото фолио, продуктът 
може да се използва в рамките на максимум 4 месеца. 
След употреба поставете обратно капачката, за да 
предотвратите засъхване.

Важно при употреба върху две неабсорбиращи основи: 
При лепене на две неабсорбиращи основи се уверете, че 
нанесеното лепило има контакт с въздуха, за да може да 
изсъхне.

Почистване:
Остатъци от лепилото могат да се почистят веднага след 
работа със сапунена вода, спирт или друг почистващ 
разтворител. Втвърденият продукт може да се премахне 
само механично. 

Технически данни
НЕВТВЪРДЕН ПРОДУКТ
Суровина Flextec® полимер
Цвят Бял
Мирис Умерен, алкохол
Температура при употреба +5°C до +40°C  
 (повърхност и околна среда)
Консистентност Хомогенна паста
Плътност (ISO 2811-1) ~1,65 g/cm3

Време за образуване на кора 
(23°C, 50% r. h.) ~10 минути       
Отворено време ~15 минути
Време за изсъхване 
(23°C, 50% r. h.,  
диаметър на точката 20x10mm) ~2 mm / 24 часа
Начална якост ~35 g/cm2

Запълване на неравности до 5 mm (височина на точката)
Срок на годност В оригинален неотворен (с непремахнато 

алумиево фолио): 18 месеца от датата на 
производство, съхраняван на сухо място 
далеч от пряка слънчева светлина на темпе-
ратура между +10°C и +25°C.

ВТВЪРДЕН ПРОДУКТ
Твърдост (ISO868) ~60
Модулна еластичност 100%  
(DIN 53504, S2) ~1,5 N/mm2

Удължаване при скъсване 
(DIN 53504, S2) ~100%
Якост на опън
(DIN 53504, S2) ~1,6 N/mm2

Крайна якост
(DIN EN 205) ~2,0  N/mm2 
 (сила на срязване, при залепване дърво/ 
 дърво))
Температура на излагане  -30°C до +80°C; до 100°C за кратки периоди
Свиване  (ISO 10563) ~-3 %  

Максимално натоварване на една точка лепило
Силата за залепване на една точка лепило зависи от 
възможността за притискане на двете повърхности една 
към друга и каква неравност трябва да се покрие от 
лепилото. Моменталното свързване и крайната якост на 
една точка лепило зависят от основата и материалът за 
залепване, както и от гладкостта на двете повърхности.

Големина на 
точката

При едно нанасяне При едно натискане

1mm неравност 2 mm неравност

диаметър 2.0 cm диаметър 3.5 cm диаметър 2.4 cm 

Сила

Свързване моментално 300 g 160 g

Крайна якост При изсъхване* 7 kg 3.5 kg

Времето за изсъхване зависи от повърхностите, 
материалите, влажност на въздуха и температура. При 
абсорбиращи основи и висока влажност на въздуха 
лепилото може да изсъхне по-бързо.

Броят на точки лепило трябва да бъде различен за 
различните приложения (зависи от формата, размерите, 



тежестта и вида на материалите и основата). Ако 
свързването не е достатъчно, нанесете още една точка 
лепило. 

Ограничения
Съхранение
Съхранявайте на сухо място и пазете от пряка слънчева 
светлина. Температура на съхранение: между +10°C и 
+25°C.

Забележки относно приложението
Преди да използвате Click&Fix за залепване върху 
боядисани повърхности или преди да боядисате 
Click&Fix, е препоръчително да тествате съвместимостта 
на продукта с боята. Боите, които се свързват при 
реакция с кислород, могат да имат по-дълго време на 
изсъхване (напр.
алкидни бои), лепливост или оцветяване. Боядисвайте 
върху продукта, само ако е напълно изсъхнал.
Не използвайте Click&Fix за уплътняване на стъкла, 
върху битумни основи или върху строителни материали, 
които отделят масла, пластификатори или разтворители, 
разяждащи уплътнителя.

Продуктът не е подходящ за употреба при водно налягане 
или постоянно потопени под вода материали, напр. в 
плувни басейни и водопроводни тръби. Не използвайте
Click&Fix за уплътняване на вани, мивки или покрити с 
плочки стени и подове в банята.
Продуктът може да бъде използван за залепване на 
огледала, ако огледалното покритие и защитният лак са 
в съответствие със стандарта БДС EN 1036-1. В случай 
че не сте запознати с характеристиките на огледалото, 
се обърнете за информация към неговия производител.

Здраве и безопасност
Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с 
Информационния лист за безопасност.

Хенкел България ЕООД
Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4, 

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@henkel.com, www.moment.bg


