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ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ 
ФЛЕКСИБИЛНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ И ГРАНИТНИ ПЛОЧКИ 

МИКРОФИКС 414 FLEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струмица, Република С. Македонија 



ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

Производител: ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС 

Вид на производ:Флексибилно лепило за керамички и гранитни плочки-МИКРОФИКС 414 Flex. 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ 

МИКРОФИКС 414 FLEX -е флексибилно  бело лепило кое се користи за лепење на подни и ѕидни 
плочки,плочка на плочка ,плочка од природен и вештачки камен,мозаик,лепење на плочки на подно 
греење и др.Истото се користи како за внатрешна така и за надворешна употреба.Лепилото спаѓа 
во класа C2S1 подобрено цементно лепило со намалено лизгање и продолжено отворено 
време.Исто така е направено со специјални додатоци кои му даваат голема атхезија и 
термостабилност на температурни разлики со голема отпорност на мрзнење и пукање. 

 

ВИДОВИ ИСПИТУВАЊА И РЕЗУЛТАТИ 

Вода за мешање 
Размер на мешање: А:H20 

1:0.26 

Волуменска густина (EN 1015-2) 1.22 kg/dm3 
Густина на свеж малтер (EN 1015-6) 1.56 kg/dm3 

Максимална големина на зрно (EN 1015-1) 0.8 mm 
Време на обработливост (EN 1015-9) cca. 6h 

Сила на адхезија (EN12004-2) 1.00 N/mm2 
Отворено време (EN12004-2) 30 мин 

 

Испитувањата се извршени во стандардни лабораториски услови со следниве апарати: 

 Controls Flow Table 63-L0040/A 
 Controls Vicat апарат 63-L0028/1 
 Controls Pull Off тестер 58-C0215/T 
 Controls Air entrainment meter 54-C0171 
 Retsch Analytical сито AS-200 control 
 Прецизна вага KERN EW 600-2M 

ЗАКЛУЧОК 

Според добиените резултати од испитувањето може да се заклучи дека испитаниот производ  
флексибилно лепило за керамички и гранитни плочки- МИКРОФИКС 414 FLEX, од 
производство на ОГРАЖДЕН МИКРО МИКС одговара на сите барања и прописи. 

НАПОМЕНА 

При промена на овој производ треба да се внимава на препораките и упатствата од страна на 
производителот. 

                                                                                                                  Раководител на лабораторија 

 

                                                                                                                               Милена Митева 

 



 


