
 
 

 

СТРУКТУРНИ 
ЛЕПИЛА 
MEТАЛИ 
КОМПОЗИТИ 
ПЛАСТМАСИ 

 
 

Предлагат се най-новите 

постижения в системите за 

залепване и химикали за лепила, за 

най-взискателните клиентски 

приложения в областа на 

корабостроенето, транспорта, 

строителството и монтиране на 

съоръжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science + Innovation 

= SMARTER ADHESIVE SOLUTIONS 
 



ПРОМЕНЯМЕ 

НАЧИНА, ПО 

КОЙТО 

ЗАЛЕПВАТЕ 

НЕЩАТА
SCIGRIP Smarter Adhesive Solutions™, дъщерно 

дружество на IPS Corporation, е успешен 

международен производител на лепила за 

повече от 65 години. Този задълбочен опит 

доведе до създаването на организация, която 

последователно разработва нови химикали за 

лепила и иновативни решения за залепване.

SCIGRIP предлага най-новите формули на 

метакрилатни лепила, които са ненадминати за 

тяхната комбинация от сила, издръжливост и

лекота на използване.

Центрове на SCIGRIP занимаващи се с 

изследвания, техническа поддръжка, 

производство и дистрибуция са разположени 

в САЩ и Европа с групови съоръжения в Азия. 

Това гарантира отлично обслужване и 

доставка на нашите клиенти по целия свят.

SCIGRIP Smarter Adhesive Solutions 

предлага ненадминато качество и 

несравнима гъвкавост, променяйки 

начина, по който залепвате нещата.

www.scigrip.com

Технологията SCIGRIP Advanced MMA преодолява 

различията между епоксид и полиуретан, като 

осигурява всички предимства на издръжливост, 

устойчивост на умора и висока якост на 

разслояване, като същевременно поддържа

висока якост на срязване между слоевете.

SCIGRIP MMA технология се втвърдява при стайна 

температура. Предлага работно време от 2 до 130 

минути и време на фиксиране между 6 минути до 

4 часа - просто чрез смяна на активатора, времето 

за прилагане може да бъде микрорегулирано чрез 

промяна на съотношението на компонентите за 

оптимизиране на производителността, в топли или 

студени дни. В сравнение с много други химикали, 

бързото увеличаване на якостта на лепилото, за 

дадено време на приложение, се счита за едно от 

най-ценните предимства за много от клиентите.

M M A ТЕХНОЛОГИЯ
Високопроизводително структурно лепило

Тази брошура се фокусира върху нашата гама 

MMA Структурни Лепила, която предлага уникални 

комбинации от химикали, които се справят с 

основните предизвикателства за лепилата;

;

По-добри от другите химикали, MMA са добре 

познати за отлично обмокрене на повърхността и 

адхезия към широк спектър от субстрати, избягвайки 

риска от потенциално погрешна подготовка на 

повърхността или грундиране.

+ +
+

• Якост

• Повърхностна адхезия

• Контрол на скоростта на полимеризация

Метилметакрилат 
M M A

Пероксид  
(Свободен радикал)

Eластомерни 
заякващи добавки

Модификатор 
на динамично 
въздействие

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Фокусиране върху клиента

SCIGRIP има отличен екип за изследвания и 

разработки, фокусиран върху удовлетворяването на 

изискванията на клиентите за нови процеси на 

прилагане, нови субстрати и монтажни 

характеристики, както и подобряване

производителност на клиентите.

Уникалната патентована MMA технология на SCIGRIP 

дава възможност за нови свойства на лепилата, които 

преди това са били извън обхвата на традиционните 

формули. SCIGRIP вярва в екипната техническа 

работа, заедно с клиентите, за да  се тества нашия 

продукт с вашия процес на работа.

SCIGRIP се ангажира да произвежда качествени 

продукти и поддържа сертификация по ISO 9001 за 

всички свои производствени лаборатории. SCIGRIP 

също така притежава многобройни сертификати за 

продукти от трети страни, включително Lloyds и BRE, 

които гарантират производителността на продуктите 

в ключови приложения.

http://www.scigrip.com/


400млпатрон  за 1:1

МЕТАЛИ

Избрани продукти от гамата на SCIGRIP са отлични за  

залепване на метали без необходимост от грунд. 

Премахването на тази стъпка прави производството 

олеснено и подобрява качеството, като се избягва 

допускането на потенциални грешки при работа с 

грунд.

КОМПОЗИТИ

Композитните компоненти често изискват плътни 

линии с лепило, за да покрият неточностите на 

размерите. SCIGRIP има уникална технология, която 

позволява на избрани MMA продукти да поддържат 

дебелина на връзката до 39 мм, без кипене.

ПЛАСТМАСИ

Гамата на SCIGRIP има продукти, които посрещат все 

по-големите предизвикателства от пластмаси с ниска 

повърхностна енергия като PP & PE  до нуждата от 

висока якост, бърза полимеризация и кристално 

прозрачни линии на залепване.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ключови субстрати

СТРУКТУРНИТЕ ЛЕПИЛА СА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА 

РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ИНОВАТИВНИТЕ СУБСТРАТИ СА ЖЕЛАНО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАС:

РАЗФАСОВКИ
според очакванията на глобалния пазар

SCIGRIP Smarter Adhesive Solutions предлага широка гама от опции за опаковки , които отговарят на 

изискванията на световния пазар и специфичните и разнообразни производствени изисквания. Всички наши 

продукти са опаковани в нашите собствени производствени обекти и преминават през строг контрол на 

качеството преди доставката. Всички използвани опаковки са направени с помощта на най-новите изпитани  

материали по стандартите на ISO.

ПАЗАРИ
Успешно приспособяваме нашата технология

КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

Различно отворено време , според 
предпочитанията на строителите на лодки

ТРАНСПОРТНА ИНДУСТРИЯ

Якост на умора композирана за 
залепване на метал

СТРОИТЕЛНСТВО И КОНСТРУКЦИИ
Лепило за PVC с якост на срязване между слоевете и 
бързо втвърдяване

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Високоякостно лепило, което се предлага в патрони или в 
насипво състояние

АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

Залепване на олекотени материали и пластмаси с минимална подготовка на повърхността.

ВИДОВЕ ПАТРОНИ

Патроните се доставят в кутии от 

12 броя с един накрайник на 

спринцовка/патрон. При най-

новите патрони се използва 

технология,  която позволява 

повторно запечатване на 

патроните, без кръстосано 

замърсяване със значително 

намаляване на отпадъците.

25мл двойна 

спринцовка 1:1

50млпатрон 1:1 50мл патрон 10: 1

490млпатрон  за 10:1

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ
FST одобрен, висока температурна устойчивост.

ПИСТОЛЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

490мл400мл50мл

НАКРАЙНИЦИ

490мл 10:1 - CNOZ-F-490

400мл 1:1 - CNOZ-F-400

50мл 10:1 - COAX-50-10:1

25мл & 50мл 1:1 - CNOZ-B-25/50

1:1 - CM2GUN

10:1 - CM5GUN

Ръчен икономичен - CM11GUN  

Ръчен професионален - CM7GUN

Пневматичен професионален –

CM9GUN

Изборът на подходящ смесител е 

важна част от функционалния 

успех на продуктите. 

Предварително сме избрали 

повечето смесители за съответните 

лепила, но може би ще е 

необходимо да направите промени 

в смесителя за да отговарят на 

вашите специфични изисквания. 

Всеки патрон е снабден с един 

смесител, също така се 

предоставят и допълнителни 

смесители.

За 20 л насипно 
състояние 

За 200 л насипно 
състояние 

Ръчен икономичен - CM4GUN  

Ръчен професионален - CM6GUN

Пневматичен професионален -

CM8GUN

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАТЕРИАЛ В 
НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ
За всички размери на различните 

баки се свържете с наш 

представител.
1.9 л баки 

Пластмасови баки 

с прави стени

19 л баки

Пластмасови баки 

с прави стени

189 л варели  

Метални варели с 

прави стени

ТЕХНИКА ЗА МАТЕРИАЛ В НАСИПНО 
СЪСТОЯНИЕ
Работата с оборудването за материал 

в насипно състояние е сложен и скъп 

процес, но екипът на SCIGRIP има 

дългогодишен опит в тази сфера. 

Избрали сме стратегически партньори 

по цял свят , за да помогнем на нашите 

клиенти в проектирането, доставката и 

обслужването на оборудване по

професионален начин. Моля, свържете 

се с наш търговски представител за 

допълнителна информация за това как 

можем да отговорим на вашите 

изисквания.



12 - 15
10:1
(6:1)

19 -21
(2,800 - 3,100)
> 25 - 50%

A: 150 - 250
B: 60 - 120

18 - 20
(2,600 - 2,900)3

490 мл &
насипно 
състояние

4 - 6 0.5 - 9.5

БЕЛЕЖКИ: 1. Отворено време / време за фиксиране при 24°C (75°F). Време за фиксиране (време за достигане на 1.4 MPa или 200 psi якост на 

срязване между слоевете). 2. Всички свойства на опън са на базата на приложен цикъл на последваща полимеризация, 1 час @82°C (180°F). 

3. Използван метод за изпитване ASTM D1002 Алуминий, обработен с метален грунд MP100 (без употреба на грунд със серии SG300, SG800 &  SG5000).

4. Използван метод за изпитванеASTM D5868 – типична якост за срязване между слоевете при залепване композит / композит. 5. На базата на 72 часа 

полимеризация ASTM D3163 на пластмаси.

Поради многобройни потенциални вариации на субстрата и повърхностни химикали, SCIGRIP Adhesives и нейните дистрибутори препоръчват 

всички субстрати да се тестват съгласно предвидените приложения, за да се определи приложимостта.

МЕТАЛИ

КОМПОЗИТИ

ПЛАСТМАСИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБОР НА 
СТРУКТУРНИ ЛЕПИЛА
SCIGRIP променя начина по който залепвате нещата.

www.scigrip.com

Разфасовки
Дебелина на 

лепилния слой

Мин - Макс (мм)

Якост на срязване 

MPa (psi)

Отворено 

време1 /Мин

Якост на опън2

MPa (psi)

% Удължение

ЦвятЛепилоОписание

30 - 45 10:1
(6.4:1)

21 - 23
(3,000 - 3,400)
> 15 - 35%

A: 150 - 220
B: 70 - 180

14 - 16
(2,000 - 2,400)3 490 мл

SG100-15

SG800-05

Искрящо бял и с UV устойчивост

Идеално за корабостроене
Искрящо бял

12 - 18
SG100

SG5000
С общо предназначение

Максимална якост на 

срязване

Кехлибарен

&  Черен
1:1

35 - 40
(5,076 - 5,802)
> 5 - 10%

18 - 25
(2,611 - 3,626)

25 мл, 50
мл,  400 мл
& насипно 
състояние

0.5 - 2

SG5000-03

SG5000-06

SG5000-13

SG5000-40

2 - 5

5 - 8

14 - 19

35 - 45

6 - 8

10 - 12

20 - 25

55 - 60

SG100-40

SG230-30*

SG230 HV Сив

Възможност за нанасяне в дебел 

слой

Без свличане

За корабостроене & големи 

конструкции

SG230-40*

SG230-60*

SG230-80

35 - 45

25 - 35

35 - 45

50 - 70

70 - 90

80 - 100

45 - 55

60 - 75

140 - 170

180 - 210

10:1
(8.4:1)

21 - 24
(3,000 - 3,500)
100 - 150%

A: 900 - 1400
B: 120 - 180

3
15 - 17
(2,200 - 2,500)
13 - 15
(1,850 - 2,200)

4

490 мл* & 
насипно 
състояние

0.5 - 12.7

0.5 - 39

0.5 - 39

0.5 - 39

0.5 - 39

10:1
(8.8:1)

12 - 15
(1,700 - 2,200)
40 - 60%

A: 190 - 250
B: 120 - 180

16 - 19
(2,300 - 2,800)3

50 мл , 490 мл
& насипно 
състояние

Много 

светло сив 

&  Черен

Залепване без употреба на 

грунд

Високо съпротивление на 

умора

Висока якост на срязване

SG300 0.5 - 9.5

SG600
Лепило за всякакви 

пластмаси &  композити

Висока якост

Отлично стичане и обмокряне

SG300-05

SG300-15  

SG300-40

SG600-05

SG600-10

SG600-20

10:1
(8.5:1)

21 - 23
(3,000 - 3,300)
65 - 105%

A: 150 - 250
B: 120 - 180

21 - 25
(3,000 - 3,600)

3

490 мл &
насипно 
състояние

4 - 6

13 - 17

35 - 45

4 - 6

8 - 12

15 - 20

15 - 20

30 - 40

80 - 90

15 - 18

25 - 30

35 - 45

0.5 - 9.5

SG800
Високотемпературна устойчивост

Залепване на метали без 

употреба на грунд

Нископрозиращи свойства

A: 90 - 150
B: 150 - 250

SG42 SG42 Прозрачен 10:1 50мл
Кристална прозрачност, 

Отбранителна индустрия

Подходящ за пластмаси
15 120

A: 2.9
B:1.5

0.1 - 2< 5%
15 – 17
(2100 - 3000)

Време за 

фиксиране1 

/Mин

Съотношение

A:B  

Обем (Тегло)

Вискозитет (103cps)  

A Компонент

B Компонент

Много 

светло сив 

&  Черен

Много 

светло сив 

&  Черен

http://www.scigrip.com/


 

ПОВЕЧЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ  
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ SCIGRIP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНЖЕНЕРНИ ЛЕПИЛА POWERCAN СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ 

Добре утвърдената гама от продукти на SCIGRIP, 

съвместими с REACH, като инженерни, ремонтни 

лепила и уплътнители, се разраства и развива с 

индустриалния сектор OEM и MRO през последните 

две десетилетия. Това подразделение е силно 

акредитиран сектор на Европейската група  на 

SCIGRIP®. 

 
ГАМАТА ВКЛЮЧВА; 

 
• ANAEROBIC ADHESIVES 

• ЦИАНОКРИЛАТИ 

• UV-ЛЕПИЛА 

• АКТИВАТОРИ & ГРУНДОВЕ 

• ЕПОКСИДЕН КИТ НА ПРЪТИ  

• СМАЗОЧНИ и ЗАПЕЧАТВАЩИ технологии, 

комбиниращи подходящите химикали за 

съвременни инженерни приложения. 

SCIGRIP® POWERCAN е най-модерната и 

патентована система за дозиране на гъсти, трудни 

за работа материали, без отпадъци или 

изцапвания. SCIGRIP® POWERCAN може да работи 

с широка гама от материали с висок вискозитет 

като уплътнители, лепила, пълнители и смазочни 

материали. 

 
ГАМАТА ВКЛЮЧВА; 

 
• СИЛИКОНИ 

• MS ПОЛИМЕРИ 

• БЛОКИРАЩИ ПАСТИ 

• ПАСТИ ЗА ИЗПУСКАТЕЛНИ ТРЪБИ 

 

 

 
 

Информацията, съдържаща се тук, е изготвена добросъвестно и се смята, че е надеждна, но само за 

насоки. SCIGRIP и неговите агенти не могат да поемат отговорност за резултатите, получени при 

използването на продуктите му от лица, чиито методи са извън или извън нашия контрол. Всички съвети се 

дават при условията на продажба, които са на разположение при поискване от SCIGRIP. Отговорност на 

потребителите е сами да определят пригодността на който и да е от продуктите и методите за употреба 

или подготовка преди употреба, споменати в нашата литература, и освен това е отговорност на 

потребителя да спазва и приема такива предпазни мерки, които могат да бъдат препоръчителни за 

защита на персонала собственост при обработката и използването на някой от нашите продукти. SCIGRIP 

си запазва правото да променя спецификациите и цените без предизвестие и клиентите трябва да се 

уверят, че информацията, на която се позовава клиента, е тази, която в момента е публикувана от 

компанията на нейния уебсайт. 

 
 

 
 

 

www.scigrip.com 
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SCIGRIP Europe 

Unit 22, Bentall Business Park, Glover Road, 

Washington, Tyne and Wear, NE37 3JD. United Kingdom Tel: +44 

(0) 191 419 6444 

Fax: +44 (0) 191 419 6445 

Email: info@scigrip-europe.com 

SB10/17 

Вашият дистрибутор: 

Нежна-Банат ЕООД 

Дълга лъка 2 

5000 Велико Търново 

+359 894 961963 

info@smoli-bg.com 

www.smoli-bg.com 
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