ЛЕПИЛА СЕКУНДА

И една „СЕКУНДА” е достатъчна...

Лепила за всякакви случаи и материали,
произведени под търговската марка
СЕКУНДА, регистрирана от „АСД-Имекс”
– Русия.
.

Ексклузивен дистрибутор за България:

«КРИСТОН» ООД
Tел. ,факс : 052 615 763
e-mail : office@kriston.bg
website: www.kriston.bg
Адрес: гр.Варна 9000
офис: ул. “Княз Ал. Батенберг” 19
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Моментно лепило „СЕКУНДА”
Секундно лепило
Артикул: 403-107

Артикул: 403-103

Система:УМНО КАПАЧЕ”
-специална метална игла вътре в
капачето херметично затваря
тубичката, а също предотвратява
засъхване на лепилото в
наконечника на тубичката
-Капачето позволява да се отстрани
защитната мембрана с просто
завъртане на накрайника по
часовниковата стрелка
-Специалната конструкция на
накрайника намалява риска от
попаданена лепило върху ръцете
или дрехите.
- За използване в бита и при ремонтни дейности
- Универсално, свръхустойчиво
- Залепва за броени секунди
СЪСТАВ:
- Удобно за използване
Цианакрилат
Използва се за съединяване на изделия и детайли, направени от
различни материали, като метал, многослойни пластмаси, винил, гума,
керамика, дърво, картон, кожа и кожозаменители, корк и ПДЧ.
Съставът на моментното лепило позволява, за няколко секунди, да се
залепят необходимите детайли, като качеството на създаденото съединение
ще бъде постоянно за дълъг период от време.
Внимание! Да не се използва за залепване на домакински съдове, които
контактуват с хранителни продукти. Не се препоръчва употреба в механизми
или системи, използващи чист кислород или въздушни смеси с повишено
съдържание на кислород, а също при взаимодействие на дадения продукт с
хлоридни или др. силно окисляващи се материали.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Да се съхранява на сухо място при температура -20 С до +30 С далеч от
огън и от източници на инфрачервено излъчване.
-В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и консистенция при
стайна температура
-Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
-Да се пази далеч от досега на деца

403-103

Маса нето
Срок на годност
Индивидуална опаковка
Количество в минимална
опаковка
Количество в транспортна
опаковка

403-107
3 грама
2 години от датата на производство
Тубичка на блистер-картон за окачване
12 бр. На лист/лента
288бр.
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Моментно лепило „СЕКУНДА”
Секундно лепило

Формулата на лепилото
QUICK TIME осигурява
мигновено съединяване на
материалите, качеството на
залепеното съединение
запазва своята здравина в
течение на целия срок на
експлоатация на изделието.

СЪСТАВ
Цианакрилат

Артикул: 403-110

Артикул: 403-114

Артикули: 403-110
Специалната конструкция на наконечника на тубичката намалява риска от попадане на
лепилото върху ръцете или дрехите, като позволява да се отстрани защитната мембрана с
просто завъртане на наконечника по посока на часовниковата стрелка.
Артикули: 403-114
Специалната конструкция на наконечника на тубичката повишава неговата херметичност
и предпазва лепилото от изсъхване, благодарение на на наличието на особен метален шип,
който за тваря отверстие то на тубичката; позволява точно нанасяне на лепилото върху
труднодостъпни повърхности и облекчава процеса на използването му.

Маса нето
Срок на годност
Индивидуална опаковка
Количество в минимална опаковка
Количество в транспортна опаковка

403-110
403-114
3 грама
5 грама
2 години от датата на производство
Тубичка на блистер-картон за окачване
1бр.
144бр.
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Моментно лепило-гел „СЕКУНДА”
Секундно лепило
- Не се разтича и не капе
- Акуратно залепва сложни детайли
- Идеален е за залепване към вертикални
повърхности
- Дава възможност за корекции при лепенето
- Залепва порести материали
Използва се за съединяване на изделия и детайли,
направени от различни материали, като метал,
многослойни пластмаси, винил, гума, керамика, дърво,
картон, кожа и кожозаменители, корк и ПДЧ.
Лепилото-гел «СЕКУНДА» притежава всички
преимущества на моментните лепила от дадената марка,
освен това, благодарение на гелообразната консистенция,
предоставя ред допълнителни възможности.
Внимание! Да не се използва за залепване на съдове,
контактуващи с хранителни продукти. Не се препоръчва да
се използват моментни лепила в механизми или системи,
използващи чист кислород или въздушни смеси с
повишено съдържание на кислород, а също при
взаимодействие на дадения продукт с хлоридни или други силно окисляващи се
материали.
СЪСТАВ
-етил-цианакрилат
-акрилна смола
Специалната конструкция на наконечника на тубичката намалява риска от
попадане на лепилото върху ръцете или дрехите, като позволява да се отстрани
защитната мембрана с просто завъртане на наконечника по посока на часовниковата
стрелка.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Да се съхранява на сухо място при температура -20 С до +30 С далеч от огън и от
източници на инфрачервено излъчване.
-В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура
Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
-Да се пази далеч от досега на деца
Артикул: 403-111
Маса нето: 3 грама
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 144 бр.
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Моментно лепило-гел „СЕКУНДА”
Секундно
лепило
- Залепва за броени секунди
- Подходящо за всички типове повърхности
- Не тече
- Не прави петна
- Дава възможност за корекции при лепенето

Отлично залепя във всякакви комбинации почти всички видове
пластмаси, метал, винил, гума, керамика, дърво, картон, кожа,
кожозаменители, порцелан, корк, ПДЧ. Гелообразната
консистенция предоставя редица допълнителни възможности.
Лепилото е идеално за гладки и порести повърхности. Акуратно
залепя сложни детайли. Не е подходящ за полиетилен,
полипропилен, тефлон.
Да не се използва за залепване на съдове, контактуващи с
хранителни продукти. Не се препоръчва да се използва в
механизми или системи, използващи чист кислород или въздушни
смеси с повишено съдържание на кислород, а също при
взаимодействие на дадения продукт с хлоридни или други силно
окисляващи се материали.

СЪСТАВ
-етил-цианакрилат
-акрилна смола
Удобната конструкция намалява риска от попадане на
лепилото върху ръцете. Благодарение на компактната тубичка
и секундното залепване е незаменимо по време на пътуване.

Артикул: 403-176
Маса нето: 3 грама
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 12 бр. На лист
Количество в транспортна опаковка: 288 бр.
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Секундно суперлепило „АВИОРА” МОНОЛИТ
Секундно лепило

Секундното суперлепило на АВИОРА МОНОЛИТ
се използва за залепване на изделия от
пластмаса, метал, дървесина, гума, кожа и др.
гладки повърхности.
СЪСТАВ:
Цианакрилат.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:
1. Почистете, подсушете и обезмаслете повърхностите, които ще лепите.
2. Отворете тубичката, завъртайки капачката против часовниковата стрелка.
3. С обратната страна на капачката пробийте защитната мембрана.
4. Нанесете лепилото на тънък слой върху една от повърхностите. Колкото е по-тънък
слоят лепило, толкова по-здраво ще бъде съединението.
5. Силно притиснете залепващите повърхности за няколко секунди, без да ги
размествате една спрямо друга.
СЪХРАНЕНИЕ:
Да е се съхранява на сухо и прохладно място.
Внимание! Всеки лист от оригиналното лепило е снабден с холограма с изображение на
логотипа на търговската марка АВИОРА.

Артикул: 403-001

Маса нето: 3гр.
Срок на годност: 24 месеца.
Индивидуална опаковка:12 блистер-карти на лист.
Количество в транспортна опаковка: 288

блистер-карти/24 листа.
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Универсално лепило „СЕКУНДА”
Универсално лепило
- Прозрачно
- С широк спектър на използване
- Водоустойчиво
- Залепва порести материали
Използва се за съединяване в различни съчетания на
дърво, метал, меки и твърди PVC, полистирол, органично
стъкло, гума, филц, кожа, порцелан, керамика, стъкло.
Удълженият наконечник облекчава процеса на нанасяне на
лепилото. Водоустойчивостта и високите показатели за
здравина на лепилото позволяват то да бъде използвано
за залепване на съединения на изделия, които
се
експлоатират под натоварване и в условията на висока
влажност.
Арт.:403-158

СЪСТАВ
- Полихлорпропенови каучуци
- Смоли
- Антиоксиданти
- Ацетон
- Добавки

УСЛОВИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ
- Да се съхранява на
о
о
сухо място при температура от -20 С до +30 С далеч от огън и от източници на
инфрачервено излъчване.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази от досега на деца!
403-108

Обем
Срок на годност
Индивидуална опаковка
Количество в минимална опаковка
Количество в транспортна опаковка

403-158
30 мл
2 години от датата на производство
Тубичка в кутийка
Тубичка в голяма кутия
12 бр.
10бр.
72бр.
120бр.
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Епоксидно лепило „СЕКУНДА”
Епоксидни лепила
- Трайно залепва материали с неравни
повърхности
- Не се свива и не се разширява при втвърдяване
- Има точно дозиране на компонентите
- Има повишена устойчивост към агресивни среди
Използва се за съединяване в различни съчетания на
метали ( желязо, мед, цинк, алуминий), дърво, ПДЧ, бетон,
керамика, линолеум, тъкани, органични стъкла и др. Може
да се използва за заливане на малки пукнатини, спуквания
и др. Обемни повреждания, тъй като притежава добро
проникване и свръхбързо втвърдяване. Благодарение на
специалната си конструкция във вид на двоен шприц, е
възможно бързо, просто и равнимерно да се дозират
компонентите на лепилото, което води до повишаване
качеството на залепващата маса.
Лепилото в застинало състояние е устойчиво към
агресивни среди (вода, масла, разтворители).
Не се препоръчва да се използва за залепване на найлон,
силикон, PVC,каучук и полиетилен.
СЪСТАВ:
-I компонент: епоксидна смола, катализатори;
-II компонент: втвърдител (течен полимер)

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Температура за експлоатация на готовото съединение: от -20 С до +180 С
о
о
-Да се съхранява на сухо място при температура от -20 С до +30 С далеч от огън и от
източници на инфрачервено излъчване.
-В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
-Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
-Да се пази от досега на деца!
-Да се пази далеч от досега на деца
Артикул: 403-115
Обем: 6 мл
Време за кристализация: не повече от 3 минути
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: двукамерен шприц на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 72 бр.
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Лепило стоманено „СЕКУНДА” STEEL EPOXY
Епоксидни лепила
- При нанасянето е пластично
- След втвърдяването е здраво като стомана
- Издържа на механични натоварвания и вибрация
- Има повишена устойчивост към агресивни
среди, неблагоприятни температурни
въздействия
Използва се за надеждно съединяване във всякакво
съчетание на различни материали, като: метал, стъкло,
керамика, порцелан, дърво, ПДЧ, пластмаси, PVC,бетон,
тухли, камък, азбестобетон и др.
Втвърдява се даже при минусови температури.
Използва
се
за
ремонтновъзстановителни
работи.Втвърденият материал може да бъде обработван
по механичен начин ( да се шлифова, пили, пробива и т.н.)
СЪСТАВ
- I компонент: епоксидна смола, заздравяващи добавки
-II компонент: втвърдител

УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Температура за експлоатация на готовото съединение: от -20 С до +180 С
о
о
-Да се съхранява на сухо място при температура от -10 С до +25 С далеч от огън и от
източници на инфрачервено излъчване.
-В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
-Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
-Да се пази далеч от досега на деца!
-Да се пази от досега на деца!
Артикул: 403-121
Обем: 2х7 мл
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: кутийка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1 бр.
Количество в транспортна опаковка: 60 бр.
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Бързовтвърдяващ се епоксиден пластилин
„СЕКУНДА”
Епоксидни лепила

Епоксидният пластилин «СЕКУНДА» - това е
двукомпонентна бързовтвърдяваща се епоксидна маса.
Използва се за запълване на пукнатини в метални, в
керамични повърхности, а също и за залепване и
уплътняване на повърхности от стъкло, дървесина и други
материали, с изключение на полипропилен, полиетилен,
тефлон и производните на силикона. Образува трайни
заваръчни шевове, идеално подхожда за последващо
механично въздействие: шлифоване, пробиване и т.н.
- втвърдява се за 5 минути даже и под вода;
- има топлоустойчивост до 260оС;
- има добро слепване с голяма част от материалите;
- Устойчив е към въздействието на вода, влага и голяма част
от химичните съединения.
СЪСТАВ:
Епоксидна смола,
алуминиев прах,
стоманен прах,
талк.

Артикул: 403-039
Нето тегло: 50гр.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1 бр.
Количество в транспортна опаковка: 40 бр.
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Лепило за обувки „СЕКУНДА”
Обувни лепила
- Залепва всички видове обувни материали
- Създава високоеластичен здрав залепващ шев
- Притежава устойчивост към агресивни среди
соли, киселини, мазнини
- Притежава повишена водоустойчивост
Използва се при производството и ремонт на
обувки, бързо и качествено залепва обувните материали в
различни съчетания: кожа, кожозаменители, гума,
термоеаластопласт, пластмаса, PVC, филц, тъкани, корк, и
др. Удължената предна част на тубичката облекчава
процеса на нанасянето на лепилото.
Залепеното изделие може да се използва под напрежение
и в условията на висока влажност.

СЪСТАВ:
- Полихлорпропенови каучуци
- Разтворители
- Добавки

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура -20 С до +30 С далеч от източници на
топлина и на инфрачервено излъчване.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!
-Да се пази далеч от досега на деца!
403-109
Обем
Срок на годност
Индивидуална опаковка
Количество в минимална опаковка
Количество в транспортна опаковка

403-159

30 мл
2 години от датата на производство
Тубичка на блистер-картон Тубичка в шоу-бокс
12 бр.
10бр.
72бр.
120бр.
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Моментално лепило за обувки „СЕКУНДА”
за спортни обувки
Обувни лепила

- Залепва за секунди
- Създава траен шев
- Не образува петна
- Не тече
Предназначено е за ремонт на спортни обувки.
Моментално залепва в различни съчетания компонентите,
които се използват при производството на спортни обувки;
- синтетични материали: гума, PVC, полиуретан,
кожозаменители;
- естествени материали: кожа, тъкани, и др.
СЪСТАВ:
- Етил – цианакрилат
- Хидрохинон
- Акрилна смола
- Добавки
Благодарение на своята консистенция
удобната тубичка, не тече, не капе при нанансяне.

и

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура -10 С до +25 С далеч от източници на
топлина.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-173
Маса нето: 3 грама
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1бр.
Количество в транспортна опаковка: 62 бр.
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Лепило за тъкани „СЕКУНДА”
Специално лепило
- За шевове, подгъви, закрепване на ципове
- За апликации
- Създава траен шев
- Устойчив е при гладене, пране
Използва се за различни ремонтни дейности на изделия от
всякакви естествени тъкани: памук, лен, кадифе, вълна във
всякакви съчетания; идеално е за ремонт на джинси,
килими, щори, тенти и др. Отлично е за подгъви, залепване
на ципове, платки и т.н. а също за създаване на апликации,
изготвяне на парцалени кукли, украшения и др. Лепилото е
удобно за използване: първоначално е бяло на цвят (за поголяма нагледност при нанасянето), след изсъхване става
прозрачно. Създава много здраво съединение, устойчиво
на износване, пране и гладене( включително и в перална
машина). Не е подходящо за залепване на пластмаси и
синтетични тъкани. Устойчиво е на въздействието на
почистващи средства. При залепване на тънки тъкани, за
избягване образуването на петна, предварително да се
изпробва на малък участък.
СЪСТАВ:
- Водна дисперсия на акрилат и стирол

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура 0 С до +25 С далеч от източници на
топлина.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!

Артикул: 403-175
Обем: 25 мл
Срок на годност: 3 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1 бр.
Количество в транспортна опаковка: 62 бр.
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Лепило за стъкло и кристал „СЕКУНДА”
Специално лепило
- Секундно залепване
- Втвърдява се под въздействие на
ултравиолетово излъчване
- Създава траен невидим шев
- Не съдържа толуол
Залепва под въздействието на ултравиолетовите лъчи
стъкло, кристал помежду им, а също и комбинацията им с
метал. Лепилото е предназначено за ремонт на различни
стъклени и кристални изделия. Полученото съединение не
променя устойчивостта си с времето. Съединението е
устойчиво на вода, на въздействието на високи
температури, на почистващи препарати. Не е пригодно за
изделия от полиетилен, полипропилен, тефлон.
Внимание! Да не се използва лепилото за залепване на
съдове, контактуващи с храна.
СЪСТАВ
- Акрилна киселина
- Хидроксиетилметакрилат
-сложноефирен метилакрилат

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Температурата на експлоатация на готовото съединение е -50 С до +110 С
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура -10 С до +25 С далеч от топлинни
източници
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-171
Маса нето: 3гр.
Срок на годност: 3 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1 бр.
Количество в транспортна опаковка: 62 бр.
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Лепило-замазка за емайл „СЕКУНДА”
с четчица
Специално лепило
- Неизменно бяло
- Изсъхва за броени минути
- Устойчиво е към високи температури
Предназначено е за ремонт на повредени емайлирани
повърхности. Идеално е за:
- санитарна керамика (тоалетна чиния, вана, мивка);
-изделия от бяла керамика (керамична плочка, елементи от
декорация);
-бяла техника (хладилник, пералня, микровълнова фурна и
др.)
Замазката с течение на времето пожълтява. При
необходимост след изсъхване замазката може да бъде
боядисана в необходимия цвят. Устойчива е към
въздействието на миещи препарати.

СЪСТАВ:
- Етилацетат
- Бутилацетат
- Полиакрилат
Лепилото-замазка за емайл е удобно за използване поради включената в
комплекта четчица

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура -10 С до +25 С далеч от топлинни
източници.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!

Артикул: 403-172
Маса нето: 6гр.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 1 бр.
Количество в транспортна опаковка: 62 бр.
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Дърводелско лепило „СЕКУНДА”
Специално лепило
-

Залепва всички видове дърво във всякякви
съчетания

-

Оптимално подхожда за ремонт и сглобяване
на мебели

-

Безопасно е за здравето при работа вътре в
помещенията

-

Практически няма мирис

Използва се за залепване във всякакви съчетания на
материали и изделия, направени от дърво, фазер, ПДЧ.
Използва се при ремонт на дървени изделия, в това число на
мебели, при залепване на подови покрития.

Препоръчва се при работа с фурнир и ламинат, за
залепване към дървена основа на хартия, картон, порест
каучук, тъкани, порести пластмаси, естествени и
изкуствени кожи. Лепилото практически няма мирис,
работата може да се извършва в закрити помещения без
опасност за здравето.
СЪСТАВ:
- ПВА
- Добавки

Специалната конструкция на тубичката осигурява високата херметичност и
позволява да се регулира подаването на лепилото, благодарение на наличието на
особена пръчица.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
- Да се съхранява на сухо място при температура -20 С до +30 С далеч от топлинни
източници и източници на инфрачервено излъчване.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-116
Маса нето: 60гр.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 144 бр.
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Лепило за меки пластмаси „СЕКУНДА”
Специално лепило
- Притежава висока пластичност
- Има висока водоустойчивост
- Прозрачен е
Използва се за съединяване на меки PVC – материали
и изделия на такава основа (калъфи и защитни
покрития, топки, надувни дюшеци, спасителни пояси и
др. надувни изделия, басейни и лодки, непромокаеми
дъждобрани). Залепените изделия могат да се
експлоатират под натоварване и в условията на висока
влажност.
СЪСТАВ:
-полиуританов каучук;
-метилетилкетон
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
- Да се съхранява на сухо място при температура от о
о
20 С до +30 С далеч от огън и източници на
инфрачервено излъчване.
- В случай на замръзване лепилото възстановява
своите първоначални свойства и консистенция при
стайна температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и
храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!

Артикул: 403-104
Обем: 15мл
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 96 бр
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Лепило за твърди пластмаси „СЕКУНДА”
Специално лепило

- Притежава висока устойчивост на съединението
- Прозрачно е
Използва се за съединяване на изделия от твърди PVC –
материали (тръби, щори, фасадни конструкции); от ABSпластмаси, акрилно стъкло и поликарбонат.
Препоръчва се при ремонт на пластмасови детайли на
автомобили (брони, фарове), на битови уреди
(прахосмукачки, миксери, сешуари, сокоизтисквачки,
кафемашини, ютии, хладилници и т.н.), играчки.
СЪСТАВ:
-винил-акрилов съполимер;
-циклохексагон;
-метилетилкетон
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
- Да се съхранява на сухо място при температура от -20 С
о
до +30 С далеч от огън и източници на инфрачервено
излъчване.
- В случай на замръзване лепилото възстановява своите
първоначални свойства и консистенция при стайна
температура.
- Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и
храна за животни.
- Да се пази далеч от досега на деца!

Артикул: 403-105
Обем: 15мл
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 96 бр - Да се пази далеч от досега на деца
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Лепило „СЕКУНДА” “СТУДЕНА ЗАВАРКА”
За всички видове PVC изделия
Монтажни лепила и херметици

- Идеално подхожда за балатум
- За изделия от PVC и тръби
- Притежава повишена водоустойчивост
- Прозрачно е
Предназначен е за залепване на изделия от твърди PVC
материали (канализационни, водопроводни тръби,
олуци, фасадни конструкции) и ABS пластмаси.
Лепилото е подходящо за вътрешни и външни ремонтни
дейности. Идеален е за работа с подови покрития на
основата на PVC материали (линолеуми, PVC плочки).
Препоръчва се за съединяване на подовите покрития и
за техния монтаж.
Лепилото СЕКУНДА има способността да запълва
пукнатини, отверстия в предмети от различни материали
(метали, пластмаси, камък, дърво). Може да бъде
използвано като дюбел под винтове. Идеален е за
дребни ремонти по автомобили, ремаркета, механизми и
инструменти. Лепилото СЕКУНДА образува невидим
водонепроницаем шев, затова е подходящ за ремонт на
детайли, намиращи се в контакт с вода или под
въздействие на влага.
СЪСТАВ
-Тетра хидрофуран
-Циклохексагон
-Диметилформамид
-Метилетилкетон
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
о
о
-Да се съхранява на сухо място при температура -10 С до +25 С далеч от източници на
топлина.
-В случай на замръзване лепилото възстановява своите първоначални свойства и
консистенция при стайна температура
Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и храна за животни.
-Да се пази далеч от досега на деца!

Обем
Срок на годност
Индивидуална опаковка
Количество в минимална опаковка

Количество в транспортна опаковка

403-120
100мл

403-170
125мл
3 години от датата на производство
Тубичка в кутийка за окачване
Тубичка в кутийка
24 бр.
1 бр.

48 бр.

19

Херметик силиконов санитарен неутрален
„СЕКУНДА”
Монтажни лепила и херметици

Неутралният санитарен силикон е еднороден,
бързо втвърдяващ се херметик, който при контакт с
атмосферната влага образува траен и еластичен шев.
Съдържа вещества, които предотвратяват появата и
развитието на плесени. Издържа на големи
температурни разлики и UV излъчвания, като при това
неговите физически свойства остават неизменни в
течение на много години. Неутралният санитарен
силикон се характеризира с отлично сцепление с
гладките повърхности на такива материали като стъкло,
гланц, керамика, алуминий, гранит, бетон, цимент и др.
неорганични материали.
Използва се за еластично уплътняване на
прозоречни рамки, за херметизация на ръбовете на
свързване на вани, умивалници, душкабини, кухненски
мивки и др. санитарно оборудване, свръзки на
керамични и фаянсови плочки, и т.н.
СЪСТАВ:
смес от силоксанов полимер , пълнители и
свързващо вещество.

Артикул: 403-187

Артикул: 403-188

Маса нето: 80ml
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в транспортна опаковка: 40 бр.
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Херметик силиконов високотемпературен червен
„СЕКУНДА”
Монтажни лепила и херметици
Високотемпературният силикон е еластичен, бързо
втвърдяващ се уплътнител, който при контакт с
атмосферната влага образува траен и несвиващ се шев.
Издържа на големи температурни разлики, като при това
неговите физически свойства остават неизменни в течение
на много години. Високотемпературният силиконсе
характеризира с отлично сцепление с повърхностите на
такива материали като стъкло, керамика, алуминий, тухли,
чугун.
Използва се за уплътняване на комини и
вентилационни пътища, уплътняване на главата на
двигатели, за ремонт на нагреватели и отоплителни
устройства.

СЪСТАВ:
смес от силоксанов полимер , пълнители и
свързващо вещество.

Артикул: 403-189
Маса нето: 80ml
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в транспортна опаковка: 40 бр.
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Лепило монтажно „СЕКУНДА” „ТЕЧНИ ГВОЗДЕИ”,
80мл
Монтажни лепила и херметици
Лепилото „СЕКУНДА” „ТЕЧНИ ГВОЗДЕИ” е
еднокомпонентно лепило с голяма свързваща сила на
основата на акрилна дисперсия.
Предназначено е за залепване на различни
материали при строителни, изолационни и монтажни
работи, а също за залепване на на декоративни
материали към порести основи, поглъщащи вода, като
бетон, гипс, цимент, тухли, гипскартон, дърво.
СВОЙСТВА:
-твърд шев
-негоримо
-влагоустойчиво
о
-издържа на ниски температури до -20 С
-има неутрална миризма
Лепилото залепва бързо ( за 15 мин.), но
времето за пълната полимеризация и достигане на
максималните якостни свойства и надеждност е от 12 до
24 часа.
СЪСТАВ:
Акрилна дисперсия, минерални пълнители

Артикул: 403-185
Маса нето: 80ml
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в транспортна опаковка: 80 бр.
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Лепило „СЕКУНДА” за порести материали, 80мл
Монтажни лепила и херметици
Лепилото „СЕКУНДА” за порести материали е
еднокомпонентно лепило на основата на стиролоакрилна дисперсия, предназначено за залепване на
елементи от стиропор и пенополистирол (пенопласт)
към порести основи, поглъщащи вода, като бетон, гипс,
цимент, тухли, ПДЧ.
След втвърдяване лепилото образува бял шев.
Издържа на въздействието на влага и студ!

СЪСТАВ:
Водна дисперсия на съполимер на сложни
ефири акрилна киселина, пластификатори, пигменти и
фунгициди

Артикул: 403-186
Маса нето: 80ml
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в транспортна опаковка: 40 бр.
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Маса за фиксация „СЕКУНДА” 50 гр.
Декоративно лепило

Масата за фиксация „СЕКУНДА” е предназначена за
закрепване на предмети към различни повърхности с
възможност за последващо безследно отстраняване на
закрепените предмети и на самата маса. След
отстраняването масата може да бъде отново използвана.
Малките частички от масата лесно се отстраняват от повър
ностите като прилепим към тях по-голямо парче от масата.
Масата е удобна за фиксиранена рисунки, фотографии,
плакати,
презентационни
материали;
за
временно
фиксиране на малки елементи при боядисване; за
закрепване на предмети върху хлъзгави повърхности.

СЪСТАВ:
Бутилкаучук, калциев карбонат (креда), нафтеново масло, полиизобутилен.

Артикул: 403-019
Нето тегло: 50 гр.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 12 бр.
Количество в транспортна опаковка: 72 бр
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Двустранни самозалепващи точки „СЕКУНДА” 5х5мм
400бр.
Лепила за декоративни работи

Двустранните самозалепващи точки „СЕКУНДА” на
пенооснова са предназначени за закрепване на
различни предмети и материали към различни типове
повърхности. Съединението издържа на вибрационни
и ударни натоварвания и може да се експлоатира в
условията на повишена влажност.
Използва се за закрепване на различни декоративни
елементи (таблички, фоторамки, плакати, закачалки и
др.)

СЪСТАВ:
Пено полиетилен, залепващ слой, моносиликонова хартия..

Артикул: 403-038
Индивидуална опаковка 400бр. точки 5х5мм на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 24 бр.
Количество в транспортна опаковка: 144 бр
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Лепило-молив универсално „СЕКУНДА” 8 гр.
Декоративно лепило

Лепилото-молив „СЕКУНДА” се използва за залепване на
хартия, картон, фотографии и тъкани ( при декоративно –
оформителски работи).
-Нама никаква миризма
-Не оставя следи
-Безопасно е за деца
-Залепва трайно
-Има дълъг срок за съхранение

СЪСТАВ:
Поливинилпиролидон (PVP).

Артикул: 403-043
Нето тегло: 8 гр.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: тубичка на блистер-картон за окачване
Количество в минимална опаковка: 12 бр.
Количество в транспортна опаковка: 144бр
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Лепило за тапети „СЕКУНДА” „УНИВЕРСАЛ”
Лепило за тапети

- Не оставя петна
- Изсъхва равномерно
- Икономично
- Удобно за използване

Предназначено е за залепване на всички видове
хартиени тапети върху различни повърхности,
като бетон, гипсова шпакловка, тухлена зидария,
фазер, гипскартон, хартия и т.н. Може да бъде
използвано за облепване на помещения и с леки
винилови тапети. Разфасовката е предвидена за
залепване на 8 стандартни ролки.
СЪСТАВ:
- Модифицирано нишесте
- Антисептик
- Противогъбична добавка

Специалният състав на лепилото за тапети «УНИВЕРСАЛ» пречи на
образуването на бучки, облекчавайки процеса на приготвяне на лепилото. Освен
това, този състав осигурява равномерно изсъхване на лепилото след нанасянето на
повърхността на тапетите, не позволявайки да се образуват гънки.
Предназначение
Предварително грундиране
Всички типове хартиени тапети
Леки винилови тапети

Обем вода за една
опаковка
8л
6л
5л

Количество ролки или
площ на една опаковка
45-55м2
8 ролки
7 ролки

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
- Да се съхранява на сухо място .
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-135
Маса нето: 200гр
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: картонена кутийка
Количество в транспортна опаковка: 30 бр - Да се
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пази далеч от досега на деца

Лепило за тапети „СЕКУНДА” „ВИНИЛ”
Лепило за тапети

- Дава възможност за корекции
- Притежава висока залепваща сила
- Удобно за използване
- Екологично чисто
Предназначено е за залепване на винилови тапети върху
различни повърхности, като бетон, гипсова шпакловка,
тухлена зидария, фазер, гипскартон, хартия и т.н.
Лепилото е подходящо също за релефни и текстилни
тапети Разфасовката е предвидена за залепване на 8
стандартни ролки.
СЪСТАВ:
- Модифицирано нишесте
- Антисептик
- Противогъбична добавка

Специалният състав на лепилото за тапети «ВИНИЛ» пречи на образуването на
бучки, облекчавайки процеса на приготвяне на лепилото. Освен това, този състав
притежава повишена залепваща способност.
Предназначение
Предварително грундиране
Леки винилови тапети
Тежки винилови тапети

Обем вода за една
опаковка
10л
6,5л
5л

Количество ролки или площ
на една опаковка
60-65м2
8-9 ролки
7 ролки

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
- Да се съхранява на сухо място .
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-136
Маса нето: 250гр
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: картонена кутийка
Количество в транспортна опаковка: 30 бр - Да се пази далеч от досега на деца
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Лепило за тапети „СЕКУНДА” „ФЛИЗЕЛИН”
Лепило за тапети

- Нанася се направо върху стената
- Дава възможност за корекции
- Има висока залепваща способност
- Устойчиво е на повишена влажност
Предназначено е за залепване на тапети на нетъкана
основа върху различни повърхности, като бетон,
гипсова шпакловка, тухлена зидария, фазер, гипскартон,
хартия и т.н. Лепилото е подходящо също за структурни
и тежки винилови тапети Разфасовката е предвидена за
залепване на 40-45 м2 повърхност.
СЪСТАВ:
- Модифицирано нишесте
- Поливинил акрил
- Антисептик
- Противогъбична добавка

Специалният състав на лепилото за тапети «ФЛИЗЕЛИН» пречи на
образуването на бучки, облекчавайки процеса на приготвяне на лепилото. Освен
това, този състав позволява да се коригира разположението на тапетитеи притежава
повишена залепваща способност.
Предназначение
Тапети от нетъкана основа
Тапети от нетъкана основа
боядисани
Структурни тапети
Тежки винилови тапети
Грундиране на повърхности

Обем вода за една
опаковка
6л
5,5л

Количество ролки или площ
на една опаковка
40м2
35м2

7л
7,5л
12л

45м2
10 ролки
80-85м2

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
- Да се съхранява на сухо място .
- Да се пази далеч от досега на деца!
Артикул: 403-137
Маса нето: 300гр
Срок на годност: 4 години от датата на производство
Индивидуална опаковка: картонена кутийка
Количество в транспортна опаковка: 30 бр - Да се пази далеч от досега на д
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