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ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Код Опаковка Бройки в кашон

ABRE.D600 600 ml 12

Спрей за обезмасляване на спирачки
(Breake cleaner)

Произведен по специална формула, без съдържание 
на ацетон. Той е подходящ за почистване на силно 
замърсени детайли преди монтаж, демонтаж или 
лепене. Гарантирано бързо изпаряване и почистване. 
Продуктът не е корозивен и може да се нанася върху 
синтетични и гумени части. Универсален продукт с 
безброй приложения.

Код Опаковка Бройки в кашон

AROL.D400 400 ml 12

Спрей за разграждане на ръжда с МоS2 

Дълбоко проникващ спрей с МоS2 - основен помощник 
при ремонт и поддръжка на метални детайли. 
Разграждайки ръждата, спреят не само решава 
проблемите на износени или ръждясали свръзки бързо 
и ефективно, но може да се прилага и като лубрикант и 
контактен агент.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKTR.D400 400 ml 12

Контактен почистващ спрей

Почиства и обезмаслява стари или нови ел. системи. 
Активните вещества се базират на минерално масло и 
дават консервиращ ефект, който пречи на окисляването 
на съединенията. Използва се за почистване на букси, 
свещи, контакти и други ел. съединения.

Код Опаковка Бройки в кашон

AROS.D400 400 ml 12

Спрей с охлаждащ ефект – RUST SHOCK

Използвайки този спрей, още в първите секунди се 
наблюдава двоен ефект върху заклинените детайли. 
Специалните компоненти създават “термален шок” върху 
детайлите. Това дава възможност бързо навлизане на 
аерозола между детайлите, кристалите на ръждата се 
разтварят и детайлите се освобождават от ръждата.
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Код Опаковка Бройки в кашон

AISR.D400 400 ml 12

Индустриален бързопочистващ спрей 

Много висока ефективност, базиран на въглеводородни 
разтворители, алкохоли и етерни разтворители. 
Съдържа ацетон и други активни съставки. Идеално 
средство за почистване на метали. Не се препоръчва 
за почистване на пластмаси и композити.

Код Опаковка Бройки в кашон

ALUS.D300 300 ml 12

Спрей за откриване на пробиви  

Изключително лесен начин да се открият течове 
по системи под налягане, тръбни връзки, фланци, 
тръби и заварки. Широко се използва при течове от 
климатичните системи на коли, автобуси и камиони или 
газови системи.

Код Опаковка Бройки в кашон

ASUS.D400 400 ml 12

Спрей, пяна за почистване на текстилни 
повърхности 

Универсална пяна за лесно и бързо почистване на 
силно замърсени текстили, седалки на коли или мека 
мебел.

Код Опаковка Бройки в кашон

ADEF.D400 400 ml  12

Спрей за премахване на лепила и уплътнения 

Бързо и ефективно премахва стари засъхнали 
силикони и уплътнителни лепила. Аерозола елиминира 
необходимостта от механично почистване – шлайфане. 
Бързо отстранява и масла, смоли, греси и други 
лубриканти.

Код Опаковка Бройки в кашон

AMTR.D500 500 ml аерозол 12

AMTR.D1000 1000 ml туба 1

Спрей за почистване на метали  

Перфектен почистващ аерозол за ремонти или 
съединяване и почистване на метални детайли преди 
монтаж. Специално е разработен за тежко замърсени 
метали. Отстранява с лекота: масла, греси, смоли, 
лепила, метален прах. Наличие на ацетон.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKSB.D400 400 ml 12

Замразяващ спрей  

Лесно запалим аерозол. Използва се за бързо и 
ефективно охлаждане на детайли до -45°С. Той по зво-
лява бързо и лесно търсене на грешки от термални 
смущения.
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИ

СМАЗВАНЕ И ГРЕСИРАНЕ

Код Опаковка Бройки в кашон

ARSW.D400 400 ml 12

Консервиращ спрей за метали – ANTI RUST
Използва се за консервиране (запечатване) на метали 
след заварки или други интервенции. Създава тънък 
безцветен филм, който предпазва от корозия. Може  да 
се използва и за обработка на прагове на коли, камиони и 
други моторни превозни средства.

Код Опаковка Бройки в кашон

AADB.D400 (черна) 400 ml 12

AADW.D400 (бяла) 400 ml 12

Течна Гума  - Уплътнител за Течове и Фуги
Използва се като уплътнител за течове и фуги - безбитумен 
уплътнител на основата на каучукова смола, с който 
можете бързо и лесно да разрешите проблема с течове, 
фуги, пукнатини и др. 

Запечатване на фини пукнатини и шевове - улуци, канали, 
тръби, басейни, лодки, покриви, врати, прозорци и много 
други. Обработка и запълване на дупки на труднодостъпни 
зони - ниши, ъгли, ръбове и т.н. 

Поправяне на покрития върху основите на превозни 
средства 

Код Опаковка Бройки в кашон

AIMA.D400 400 ml 12

Импрегниращ спрей   

Водоустойчив аерозол. Използва се за импрегниране на 
материали и ги предпазва от проникването на вода в тях.

Код Опаковка Бройки в кашон

AFES.D400 400 ml 12

Грес спрей - бяла

Течна грес, която гарантира дългосрочна работа 
на машини и системи. Използва се за гресиране и 
смазване на зъбни колела, стоманени ролки, лагери, 
зъбни съединения с температура до +250°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

AHFS.D400 400 ml 12

Висококапилярна безцветна Грес

Безцветна грес, която съдържа компоненти на поли-
изобутилен и антикорозионни компоненти. Перфектен 
за дълготрайно смазване на лагери, подложени на 
силни динамични натоварвания. Може да се използва 
и за смазването на зъбни колела, скоростни кутии и 
стоманени въжета с температура до +150°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

ASWS.D400 400 ml 12

Спрей за точкови заварки  

Използва се за повищаване на контакта между двете 
метални повърхности. Спомага за лесното отстраняване на 
заваръчните пръски по детайлите. Много добре почиства  и 
защитава накрайниците при телеподаващите машини от 
натрупвания и замърсявания.
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Код Опаковка Бройки в кашон

ABUS.D400 400 ml 12

Спрей за рязане и пробиване 

Специален лубрикант без агресивни абразиви. Увели-
чава живота на инструментите за рязане и пробиване 
дори при много тежка работа.

Код Опаковка Бройки в кашон

AANS.D400 400 ml 12

Противозаклинващ спрей  

Висока защита от корозии и заклинване на детайлите 
и при много високи температури до +1100°С. Отлично 
смазва детайлите и не губи свойства при високите 
температури. Отлично представяне и при детайли, 
подложени на високи нива на стрес–корозия, заклин-
ване и абразиви.

Код Опаковка Бройки в кашон

AMFS.D400 400 ml 12

Мултифункционален спрей 

Безсиликоново масло за смазване и поддържане на 
метални части. Спреят се прилага в машиностроенето, 
автомобилостроенето, промишлеността, метало обра-
ботва нето, домакинства  и  хоби  дейности. По-добър 
аналог на WD 40.

Код Опаковка Бройки в кашон

ASIS.D400 400 ml  12

Силиконов спрей  

Много  добър  лубрикант,  който  се  използва,  както 
в  производството,  така  и  в  поддръжката.  Аерозолът 
създава траен защитен слой. Напълно безцветен. 
Защитава и удължава живота на детайли от пластмаса, 
каучук и метал. Издържа до +150°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

APTF.D400 400 ml  12

PFFE спрей 

Универсална приложимост във всички сектори на 
индустрията и ремонта. Напълно безцветен лубрикант, 
който играе ролята на антитриещ слой между метали, 
пластмаси или гуми.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKTS.D400 400 ml 12

Спрей за вериги с MoS2 

Безцветна синтетична смазка за вериги със съдържание 
на MoS2. Използва се за смазване на вериги и верижни 
детайли. Силно прилепва към детайлите и гарантира 
дълготрайност. Водоустойчив. Консеривращ ефект. 
Температурен диапазон от -35°С до 200°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKUS.D400 400 ml 12

Медна спрей смазка 

Използва се за смазване на детайли изложени 
на висока температура до +1100°С. Изключително 
ефективен срещу корозия и антизаклинващ ефект.
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СПРЕЙ ЛЕПИЛА

Код Опаковка Бройки в кашон

ASPK.D400 400 ml 12

Спрей лепило за текстил и тапицерии 
Лек мириз, напълно прозрачно и висококачествено 
контактно лепило с бързо първоначално фиксиране. Много 
добра адхезия към текстил и кожа. Не изгаря дунапрен. 
Не се просмуква в порестите материали. Проложимо 
при ремонт на тапицерии на коли, домашни ремонти на 
мебели и други.

СПРЕЙ БОИ

Код Опаковка Бройки в кашон

AALSХ.D400 400 ml 12

Спрей Алуминий  

Създава гладък, плътен филм с цвят на алуминий. В 
резултат се създава устойчив на износване и висока 
температура слой – до +500°С. Осигурява постоянна 
устойчивост на корозия, метеорологични влияния, 
основи и алкали. Приложим за всички познати метали.

Код Опаковка Бройки в кашон

AESL.D400 400 ml 12

Спрей INOX  
Създава защитен слой от корозия и износване с цвят 
на Inox. Висока степен на полиране. Боята ефективно 
се използва за ремонт на всякакви детайли от Inox. 
Третираните детайли придобиват блясък. Устойчив до 
+300°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

AZIH.D400 400 ml 12

Спрей ЦИНК  99% 

Бързосъхнеща боя, аерозол.  Използва  се  за обработка 
на метали против корозия в производството. Съдържа 
99% чист цинк. Прилага се при изграждане на нови 
конструкции, подложени на външни влияния.

Код Опаковка Бройки в кашон

AZIH.D400 400 ml 12

Спрей ЦИНК светъл   

Отлична защита на метални детайли от корозия с цвят 
на цинк. Използва се при обработка на заварки върху 
горещо поцинковани детайли. Може да се прилага и 
върху вече поцинковани детайли. Основно за обработка 
на ходовата част на селскостопански машини и коли. 
Детайлите по соларните системи, където е направена 
заварка е задължително да бъдат обработени с аерозола.
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ИНЖЕНЕРНИ 
ЛЕПИЛА

Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

02К43 243 Осигурител за болтове средна якост – 15 Nm. 
Температурен диапазон -55°С до +150°С. Осигурява 
болтове до М36 (0,50 мм). Време за стягане 15 мин. 
Сертификат DVGW. Позволява развиване с ръчни 

инструменти.

син 10 ml
50 ml
250 ml

02К70 270 Осигурител за болтове висока якост – 20 Nm. 

Температурен диапазон -55°С до +150°С. Осигурява 

болтове до М20 (0,15 мм). Време за стягане 15 мин.

зелен 10 ml
50 ml
250 ml

02К22 222 Осигурител за болтове ниска якост – 5 Nm. 
Температурен диапазон -55°С до +150°С. 
Осигурява болтове до М36 (0,50 мм). Време за 
стягане 20 мин. Позволява развиване с ръчни 

инструменти.

виолетов 50 ml
250 ml

02К71 271 Осигурител за болтове висока якост – 20 Nm. 
Температурен диапазон -55°С до +250°С. Осигурява 
болтове до М36 (0,50 мм). Време за стягане 40 мин.

червен 50 ml
250 ml

Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

06К48 648 Висока  якост – 20 Nm. Температурен диапазон -55°С 
до +200 °С. Хлабина 0,25 мм. Време за стягане 15 мин.

зелен 10 ml
50 ml
250 ml

06К03 603 Висока якост – 20 Nm. Температурен диапазон -55°С 

до +150°С. Хлабина 0,15 мм. Време за стягане 25мин.

зелен 50 ml
250 ml

06К38 638 Висока якост – 20 Nm. Температурен диапазон 
-55°С до +150°С. Хлабина 0,30 мм. Време за 

стягане 15 мин. Сертификат DVGW

зелен 50 ml
250 ml

06К41 641 Средна якост – 8 Nm. Температурен диапазон -55°С 
до +150°С. Хлабина 0,20 мм. Време за стягане 20 мин.

жълт 50 ml
250 ml

Анаеробни еднокомпонентни лепила, които се използват за осигуряване на 
резби и болтове срещу видими и невидими вибрации. Отстраняват въздуха 
между металните съединения и не позволяват саморазвиване. Допълнително 
предпазват детайлите от корозия.

Анаеробни еднокомпонентни лепила, за осигуряване и фиксиране на лагери, 
ферити и магнити. Използват се за лепене на метални гладки повърхности.
Предпазват от корозия детайлите.

Осигурители за резби и болтове

Лепила за лагери, ферити и магнити

06К60 660 Висока якост – 18 Nm. Температурен диапазон 
-55°С до +175°С. Хлабина 0,40 мм. Време за 

стягане 15 мин.

метален
сив

50 ml
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Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

ANAK Активатор за анаеробни лепила. Ускорява времето за 
втвърдяване на всички анаеробни лепила – Осигурители, 
Лепила за лагери и Течни гарнитури. Време за съхнене – 30-

60 сек. 

безцветен Аерозол
200 ml

Активатор 
за анаеробни лепила

Секундни универсални лепила

Секундните лепила се характери-
зират с изключително бързо 
втвърдяване – до 20 сек. Те се из-
пол зват основно за лепене на 
еластомери, различни пластмасови, 
керамични, порцеланови, кожени, 
стъклени, дървени, композитни, 
метал ни и други материали. При 
труднолепими  пластмаси  като 
PP, PE и Teflon, се препоръчва 
използването на праймер.

Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

SG140 401 Вискозитет 80-120 cps. Якост – 15-25 N/mm. 
Температурен диапазон -40°С до +85°С. Време за 

стягане 5 сек.

безцветен 20 g
50 g

SG1200 410 Вискозитет 800-1200 cps. Якост  – 15-25 N/mm. 

Температурен диапазон -40°С до +85°С. Време за 

стягане 10 сек.

безцветен 20 g
50 g

SG2000 416 Вискозитет 2200 - 28000 cps. Якост  – 15-25 N/
mm. Температурен диапазон -40°С до +85°С. 

Време за стягане 15 сек.

безцветен 20 g
50 g

SG500BL 482 Вискозитет 450 - 600 cps. Якост  – 15 N/mm. С каучук. 
Температурен диапазон -40°С до +125 °С. Време за 

стягане 20 сек.

черен 20 g
50 g

SGHT 20 - Високотемпературно секундно лепило. Вискозитет 
20 - 30 cps. Якост  – 15- 25 N/mm. Температурен 

диапазон -40°С до +125°С. Време за стягане 20 сек.

безцветен 20 g
50 g

Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

05К77 577 Уплътнител за тръби с тефлон - PTF. Средна  якост – 13 
Nm. Температурен диапазон -55°С до +150°С. Хлабина 
М80 . Време за стягане 215 мин. Сертификат DVGW.

Позволява развиване с ръчни инструменти.

жълт 50 ml
250 ml

05К10 510 Течна гарнитура. Висока якост – 20 Nm. Температурен 

диапазон -55°С до +200°С. Хлабина 0,30 мм. Време за 

стягане 25мин.

червен 50 ml
250 ml

05К18 518 Течна гарнитура. Средна якост – 10-25 Nm. 
Температурен диапазон -55°С до +150°С. Хлабина 

0,35 мм. Време за стягане 25 мин.

червен 50 ml
250 ml

Анаеробни едно компонентни лепила предназначени за уплътняване на 
метални резби, при работа с газ, масла, въздух и вода. Това са самооформящи 
се течни гарнитури. Формират здрав, еластичен, поемащ вибрациите и 
изолиращ слой. Те са устойчиви на всички известни химикали и флуиди.

Уплътнители и течни гарнитури
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Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

SGAK - Активатор за секундно лепило. Ускорява времето за 
втвърдяване на всички секундни лепила.

безцветен Аерозол
200 ml

SGP - Праймер за труднолепими материали (PP, PE и Teflon) 

за всички секундни лепила. 

безцветен 15 ml

SGF - Филър за секундни лепила. Служи за запълване 
на по-големи хлабини, при лепене със секундно 
лепило. При използването му се увеличава 

времето за втвърдяване на лепилата.

бял 30 g

Праймери и активатори 
за секундни лепила

Серия Ref. 
N

Описание Цвят Опаковка
/ml/

SIOS 5910 Неутрален, високотемпературен силикон до +315°С. 
Втвърдяване: 2-3 мм/24 часа. Време за фиксиране – 

10 мин/skin time.

черен 80 ml - спринцовка
200 ml - под налягане

310 - картуш

SIOR 5399 Неутрален, високотемпературен силикон до +280°С. 

Втвърдяване: 2-3 мм/24 часа. Време за фиксиране – 

10 мин/skin time.

червен 80 ml - спринцовка
200 ml - под налягане

310 - картуш

Високотемпературните силикони от тази серия, представляват еднокомпонентни 
силикони, устойчиви на  висока темпeратура и различни химикали (масла и горива). 
Използват се за уплътняване на двигатели и други детайли, където има постоянни 
високи температури до +315°С. Всички силикони от тази група са неутрални – без 
ацетатни.

Високотемпературни RTV силикони

MS полимери

Продуктите от тази група се характеризират 
със средна якост, висока еластичност и UV 
устойчивост. Те имат много добра адхезия към 
повечето материали – метали, гума, стъкло, 
пластмаси и други. След втвърдяване MS 
полимерното лепило е устойчиво на вода и 

бактерии. Широко приложение намира при 
лепене на стъкло и метали. Използва се и като 
уплътнител. MS полимерите на WIKO имат 
сертификат за използване в ХВП (хранително 
вкусова промишленост).

Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

MSP - MS Polymer. Температурен диапазон -40°С до +100°С. Време 
за втвърдяване 20 мин/ skin time. Якост 2.5 N/mm2. Твърдост 

по Шор 60 A.
Сертификат за ХВП

бял
сив

червен
безцветен

290 ml

600 ml - 
салам
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Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

ESTA - Епоксиден стик. Температурен диапазон до +180°С. 
Време за втвърдяване 3-4 мин. Якост 5-10 N/mm2.

С алуниеви частици.

алуминиев 56 g

ESTS - Епоксиден стик. Температурен диапазон до +200°С. 

Време за втвърдяване 3-4 мин. Якост 7-10 N/mm2. 

Със стоманени частици.

стомана 56 g

EPOT - 2K епоксид. Безцветен. Съотношение 1:1. Време за 
фиксиране 10-15 мин. Якост 20 N/mm2. Твърдост 
по Шор 78-80 D. Температурен диапазон от -40°С 

до +120°С.

безцветен 25 ml
спринцовка

EPOM - 2K епоксид. Течен метал. Съотношение 1:1. Време за 
фиксиране 10-12 мин. Якост 20 N/mm2. Температурен 

диапазон -40°С до +120°С

червен 25 ml
спринцовка

Епоксидните лепила от тази група представляват двукомпонентни епоксидни 
лепила. Характеризират се с изключителна здравина и температурна устой-
чивост. Съотношението на двата компонента е 1:1. Предназначени са за лепене 
и запълване на метални детайли. След втвърдяване може да се обработват – 
шлайфане, пробиване и боядисване.

Елоксидни лепила

Серия Ref. 
N

Описание Цвят Опаковка
/ml/

PIB.1905 Самовулканизираща се лента. 
Полиизобутилен (BISHOP). Дебелина 
0,5 мм. Разтегливост +300%. 
Температурен диапазон -45°С до 

+200°С. Изолира до 16 kV/mm

черен ролка
5 метра

PIB Tapes – 
самовулканизираща 
се лента

Силно адаптивна, 
самовулканизираща 
лента, която изолира и 
предоставя перманентна 
диелектрична защита.

Серия Ref. 
N

Описание Цвят Опаковка
/ml/

PZIP
1915

- Двойно лепяща, безцветна 
лента. Дебелина 1,00 mm. 
Якост 40 N/sm2. Температурна 
устойчивост -40°С до +120°С. UV 

устойчива

безцветен ролка
1,5 метра

Двойно лепяща 
лента

Силна, двойно лепяща 
лента. Характеризира 
се с UV устойчивост. 
Напълно безцветна. 
Използва се за 
лепене и фиксиране 
на различни детайли. 
Отлична адхезия към 
повечето познати 
материали.
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Серия Ref. N Описание Цвят Опаковка
/ml/

PAS - Противозаклинваща паста. Не залепва. Температурен 
диапазон -20°С до над +1000°С. Не съдържа MoS2.

сив 500 g
1000 g

PKU - Медна противозаклинваща паста. Не залепва. 

Температурен диапазон -20°С до над +1100°С. Не 

съдържа MoS2.

медна 50 g
500 g
1000 g

PKE - Керамична противозаклинваща паста. Не 
залепва. Температурен диапазон -20°С до над 

+1400°С. Не съдържа MoS2.

бял 200 g
500 g
1000 g

Противозаклинващи пасти

Продуктите от тази серия се характеризират с висока 
температурна устойчивост до над + 1400°С. Предпазват 

металите от корозия и заклинване дори при високи нива 
на налягане и температура.

Каша за ръце

Eкологичена и лесена за употреба. Когато 
използвате почистващия препарат за 
ръце, се получава мека почистваща пяна, 
която оставя приятно усещане върху 
кожата. Благодарение на комбинацията 
от благоприятни за кожата суровини и 
меки абразиви от маслинови семена, тази 
паста за ръчно почистване е много мека и 
подходяща за ежедневна употреба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Леко, приятно свежо ухаещо почистващо 
средство за ръце

• Без опасност
• Без микропластика: растителни абразиви 
от маслинови семена

• рН неутрален и без разтворители
• Премахва масло, мазнини, битум, мастило 
и други упорити петна

Код Опаковка

HWPUF.D500 0,5 кг

HWPUF.D300 4,0 кг.
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www lepilo.eu

+359 898 526 162

sales@lepilo.eu

facebook.com/SuperGlueBG

Серия Лепило Време 
на работа
при 23°C

Време за
фиксиране

при 23°C

Цвят Съотно-
шение

A:B

Якост
на опън

Темпера-
турен

диапазон

Материали
за лепене

Опаковка

WXPRO WXPRO 5
WXPRO 15
WXPRO 5W
WXPRO 15W

5 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин.

15-18 мин.
25-30 мин.
15-18 мин.
25-30 мин.

черен
черен

бял
бял

10:1 22 - 24N/mm2 -40°С + 125°С
(временно 
на 185°С)

Неръждаема стомана
Алуминии
ГВ и СВ

Метал/композит
Метал/пластмаса

Метал/метал

10 ml
37 ml

490 ml

WXEXP WXEXP 5
WXEXP 15

WXEXP 15W
WXEXP 5B

5 мин.
15 мин.
15 мин.
5 мин.

15-18 мин.
25-30 мин.
25-30 мин.
15-38 мин.

слонова кост
слонова кост

бял
черен

1:1 27 – 28 N/mm2 -40°С + 125°С Поцинкован метал
ABC, PVC

Композити
Епоксиди

25 ml.
37 ml

400 ml

WXPYP 5 мин. 90 -18 мин. бял 10:1 8-10 N/mm2 -40°С + 125°С PP, PE
Teflon, EPDM

37 ml.
490 ml

WXT 3мин. 12-15 мин. безцветно 1:1 15-21 N/mm2 -50°С + 120°С Vinil, PVC
Policarbonat
ABS, Gelcoats

50 ml.
400 ml

СТРУКТУРНИ 
ЛЕПИЛА

Лепилата от тази група се характеризират с уникална 
технология на лепене, комбинираща здравината на 
епоксидните лепила и динамичните характеристики на 
полиуретановите лепила. Те се наричат “структурни лепила”, 
защото създават нова стуктура между различните детайли. 
Те се използват при лепене на различни по вид материали, 
като метали (алуминии, неръждаема стомана, СВ и ГВ) един 
за друг или към различни пластмаси (ABS, PVC и други).

Предимства на ММА лепилата:
1. Лепене на различни материали без използването на праймери; 
2. Висока динамична якост на слепване – от 15 N/mm до 25 N/mm;
3. Различно време за втвърдяване – от 5 мин. до 120 мин.;
4. Устойчивост на: UV, горива, масла и други химикали;

5. Различно разстояние между детайлите – от 0,5 мм до 2,00 мм.
6. Удобни опаковки;

MMA ЛЕПИЛА




