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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ :

COSMO® PVC-лепила
Приложения в производството на прозорци от PVC

В тази информация сме длъжни  да обясним възникващи въпроси, проблеми и опити
при производството и монтажа на PVC прозорци и врати.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОФИЛИ :

От типа - подпрозоречни первази, водачи на ролетни щори,
водобранни лайсни, завършващи и обкантващи лайсни, също
така декоративни профили. Тези  видове материали става да
се лепят към повърхността на носещия PVC профил с :

Допълнителен
профил

Носеща PVC
повърхност Лепило

PVC-твърдо PVC-твърдо
COSMOFEN PLUS HV

COSMOFEN 345

PVC-твърдо PMMA-
коекструдирано

COSMOFEN PLUS HV

PVC-твърдо Фолирана с
„Ренолит”

COSMOFEN 515

PVC-твърдо Лакиран, например
Колорбонд

COSMOFEN 515

PMMA-
коекструдирано

PMMA-
коекструдирано

COSMOFEN PMMA

*Ние препоръчваме за оптимизаране на залепването
повърхностите, които ще се лепят да бъдат почистени преди
това с почиствателите от гамата COSMOFEN.
При тези лепила трябва да се внимава особено, че лепилна
фуга >0.3mm не може да бъде достатъчно здрава.
При други неназовани тук материали на компонентите, са на
разположение по запитване други лепила, като например 1-К и
2-К полиуретанови лепила.
Основно е да се знае, че всички назовани тук лепила се
нанасят гъсенично (зигзагообразно) на широчина до 40mm;
при пресиране на допълнителните профили се получава
равномерно залепване на повърхностите.
Ако е необходимо да се лепят широки лайсни или плоскости,
назованите по-горе лепила са условно подходящи. В този
случай са на разположение за употреба други лепила с по-
дълго ОТВОРЕНО ВРЕМЕ; например за залепване на лайсни
COSMOFEN PLUS MK, за залепване на повърхности
COSMOFEN 302.
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ЗАПЪЛВАНЕ НА
ФУГИ :

С монтажната лепилно-уплътнителна смес COSMOFEN 345
може да се запълва еластична фуга до 7mm при лепене на
профили или лайсни. (но не и за температурен компенсатор)

Залепване и херметизация на фуги
при монтаж на водачи на външни
щори

ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ
СРЕЩУ БУРЯ И
УРАГАН,
ПРОТИВОВЗЛОМНИ
ЕЛЕМЕНТИ

                Залепване и херметизация на фуги                        Залепване и херметизация на фуги
                при монтаж на околопрозоречни планки                 при монтаж на външни первази

Моля погледнете техническата информация за продукта

„Прозоречни защитни елементи срещу буря”, „Прозоречни
защитни елементи срещу ураган” (изработените от клиенти
бяха тествани позитивно в САЩ), „Противовзолмни
елементи” (изработените от клиенти прозорци, бяха тествани
положително в IFT, Rosenheim) могат да се изработват по
следващите изображения:

а

1.Стъпка: Най-напред се слага подложката (в зелено) и се
фиксира

2.Стъпка: Изображение а: Между профила и стъклото се слага
компенсираща лайсна (в жълто) (дебелината на
лайсната трябва да е такава, че между стъклото и
лайсната да остане фуга ~1mm.)

b

3.Стъпка: Изображение b показва слагането и наместването
на стъклопакета.

4.Стъпка: Изображение с: Между стъклото и стъклодържателя
се слага компенсираща лайсна ( в жълто) по
дължината на профила. (дебелината на лайсната
трябва да е такава, че между стъклото и лайсната
да остане фуга ~1mm.)

с

5.Стъпка: Канала на стъклодържателя в профила и зъбчето
на стъклодържателя се почистват с COSMOFEN 10

6.Стъпка: Двукомопентно лепило COSMOFEN VKD 874 или
COSMOPUR 890/800 се нанася равномерно на
капки в канала на стъклодържателя на интервали
през 10mm.

7.Стъпка: По време на отвореното време на използваното
лепило се слага стъклодържателя в канала и се
пресира. Излишното лепило трябва веднага да се
почисти с COSMOFEN 60.

8.Стъпка: Елемента трябва да се изпита в някой институт.



ЗАТВАРЯЩИ
КАПАЧКИ:

От типа – капачки за профил, капачки за PVC ролетни щори,
съединителни сглобки и капачки за кемпфери и други от този
тип. Тези  видове материали става да се лепят към
повърхността на носещия PVC профил с :

Допълнителен
профил Лепило

PVC-твърдо

COSMOFEN PLUS
COSMOFEN 345
COSMOFEN 515

PS-твърдо
COSMOFEN 345
COSMOFEN 515

При тези лепила трябва да се внимава особено,  че лепилна
фуга >0.3mm не може да бъде достатъчно здрава!
При други неназовани тук материали на компонентите, са на
разположение по запитване други лепила, като например 1-К
и 2-К полиуретанови лепила.
Основно е да се знае, че в този вид залепване не могат да се
използват тиксотропни PVC-лепила. Това е така, тъй като
при по-голяма площ за залепване лепилата съдържат
разтворители и е възможно „пробиване” на повърхностите.

ИЗРАВНИТЕЛНИ
ПОДЛОЖКИ:

Изравнителните подложки (от PVC-твърдо) могат да се лепят
в канала за подложки на профила с дифузионните лепила
COSMOFEN PLUS HV и COSMOFEN  345. Изравнителни
подложки от друг материал могат да се лепят с контактно
лепило COSMOPREN 140 HV.

APTK/EPDM-ГУМЕНИ
УПЛЪТНЕНИЯ :

Уплътненията в производството на прозорци се лепят от
много години с успех, чрез цианакрилатни (секундни) лепила
например COSMOPLAST 500. За по-голяма водоустойчивост
и време устойчивост на външните области с уплътнения към
стъклото, лепени с секундно лепило, може да се приложи
преди остъкляването еластична запълваща маса за гуми,
например силикон или друга подобна уплътняваща маса за
уплътнение на стъклото към уплътнителите.

ПОВТАРЯЩИ СЕ ПРОБЛЕМИ – ГРЕШКИ ПРИ МОНТАЖА
Надуване по
повърхността на
фолирани с Ренолит
профили

Допълнителните профили са залепени с PVC - лепило. В
последващия процес на втвърдяване (изпаряване на
разтворителите) профилите са изложени на слънчева
светлина (нагряването на повърхността на профилите
ускорява изпарението на разтворителите) – появяват се
подувания върху повърхността профила с двойното Ренолит
акрилно (UV-защитено) фолио. Затова трябва да се използва
COSMOFEN 515 или COSMOPLAST 583-, COSMOPLAST
584-ускорител.

Недостатъчна якост
на залепените
допълнителни
елементи

Ние препоръчваме за оптимизаране на залепването
повърхностите, които ще се лепят да бъдат почистени преди
това с почиствателите от гамата COSMOFEN.
Допълнителните профили са залепени с PVC – лепило. При



големи лепилни фуги, здравината на лепилото не е
достатъчна. Отвореното време на лепилото е превишено.
(например положеното лепило е много тънко или е изчакано
твърде много преди да се съединят елементите , особено
при високи температури) . Натиска на пресиране не е
достатъчен или е бил кратък.
За комбинацията от материали е използвано неподходящо
лепило - PVC – лепило за лепене върху лакирани
повърхности.

Вълни по залепените
повърхности

PVC – лепило е нанесено гъсенично на широка повърхност.
Тази повърхност е била с минимален натиск към носещия
профил.
Лепилото не е нанесено равномерно. Пресирането е
прекратено преди края на стягането на лепилото.
При повърхностни залепвания са на разположение за
употреба други лепила с по-дълго ОТВОРЕНО ВРЕМЕ;
например COSMOFEN PLUS MK, COSMOFEN 302.
Материала за залепване е бил твърде тънък – трябва да
минимум 3mm.

Липса на якост на
залепени затварящи
капачки

Капачките са от материал различен от PVC-твърдо,
например PS-твърдо (също бял материал) – тук не може да
се постигне резултат с PVC – лепило. Ние препоръчваме в
този случай да се използва COSMOFEN 345 или COSMOFEN
515.
Фугата между щифта на капачката и камерата на профила е
твърде голяма –  това лепило не може да запълни здраво
фугата. В този случай трябва да се използва 1-К или 2-К
полиуретаново лепило.
Основно е да се знае, че с дифузионните лепила не могат да
се използват елементи за увеличаване на повърхността на
залепване, без да има двустранен контакт на материалите.

Лепилото се е
разтекло през и по
профила

За лепене например на капачки на водачи на ролетни щори
от PVC и кемферни капачки, когато има изискване за
постигане на голяма здравина, се използва тиксотропно
(гъсто) PVC-лепило. Тиксотропните лепила не се разтичат по
профила, те действат с цялото количество разтворители в
здравината на профила; лепилото обработва цялата
дебелина на профила.
Течното PVC  –  лепило COSMOFEN PLUS и COSMOFEN
PLUS NV действа вертикално в профила , следователно
отделя съдържащите разтворители върху повече PVC –
маса. Това лепило зависи повече от дебелината на профила,
отколкото от нанесеното количество.
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