
Двустранно залепващи ленти за 
рекламната дейност!  
Изобилието от стоки на пазара, принуждава производители и рекламни 

агенции да използват оригинални и атрактивни рекламни похвати, с които 

да привлекат вниманието на потребителите и да ги накарат да прибегнат 

към покупка на даден продукт. Рекламните агенции са в непрекъснато 

търсене на най-добрите монтажни и свързващи решения, който улесняват 

изработването на рекламните продукти.  

Има различни начини за привличане вниманието на клиентите, но 

безспорно сред най-предпочитаните рекламни материали са уоблери, 

календари, дисплеи, стелажи, обемни букви, светещи кутии, папки, 

рекламни пирамиди, билбордове и др. 

Монтажните ленти произвеждани от Lohmann намират широко приложение в рекламната дейност. Като един адекватен 

заместител на конвенционалните методи за свързване, адхезивните системи осигуряват надежден, чист и бърз монтаж на 

различните реклами, без необходимост от крепежни елементи и допълнителни дейности, като дупчене и пробиване. 

 

 Фирма Lohmann предлага голямо разнообразие от залепващи 

ленти както за вътрешно, така и за външно приложение. 

 



Много приложения, 
неограничени възможности!   

Придобийте решаващото предимство пред конкуренцията с 

високотехнологичните адхезивни решения. 

Продуктов асортимент, включващ залепващи ленти за свързване на всякакви материали (хартия, картон, винил, 

кожа, текстил, пластмаси/PP,PE,PVC,PET/, метали, стъкло, дърво, разпенени материали и други).

Изследователската и развойната дейност са в 

основата на фирмената политика на Lohmann. 

Lohmann произвежда богато разнообразие от 

адхезивни решения. 

Ние също така предлагаме инструменти за по-лесно 

нанасяне, като например ръчни апликатори. 



Перфектно залепване върху 

различни повърхности 
Свързване на различни материали във всевъзможни 

комбинации, без значение от това дали повърхностите са 

нискоенергитични, грапави или лакирани.  

 

 

Повече свобода в дизайна 
Конвенционалните методи за свързване (занитване, 

завиване, заваряване или залепване с течни лепила) в 

голямата си част биха могли адекватно да се заместят от 

висококачествените залепващи системи на Lohmann. 

Благодарение на своята дискретност лентите разкриват 

нови възможности за проектиране и конструиране на 

рекламни материали. 

Висококачествени адхезивни 

решения 
 Залепващите системи произвеждани от Lohmann 

притежават всички характеристики на висококачествените 

двустранно залепващи ленти. Те са устойчиви на 

ултравиолетово лъчение, химикали, високи и ниски 

температури, стареене и пластификатори.Предлагат се 

залепващи системи за перманентно залепване и с 

възможност за безостатъчно премахване, както и голямо 

разнообразие от залепващи ленти със подобрени 

технически характеристики отговарящи на точно 

определени изисквания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разролване съобразено изцяло с Вашите специфични 

нужди. 

Lohmann притежава свой собствени центрове за 

изключително прецизно щанцоване. 

Тясното сътрудничество с фирмите партньори е в 

основата на политиката на Lohmann. 



 

Висококачествените продукти на 
Lohmann.  

Идеалната основа за перфектни резултати. 
 Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Акрилатно  Благодарение на универсалните 

добре балансирани лепилни 

характеристики, лентата притежава 

много добри фиксиращи 

възможности за свързване на 

хартия и картон. 

 За изработка на календари 

 

Носител Хартия 

Дебелина  0,11мм 

Температурна 

устойчивост 

от -20 до +70 Со 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

9 N/625 mm2 

Якост на срязване 

по DIN EN 1943 

14 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 12, 15,19, 25, 50 и 200мм Х 50 и 100м 

  



 Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Синтетично 

каучуково 

 За изработка на календари  

 За слепване на хартиени и 

картонени изделия 

 За изработка на папки, менюта, 

пликове и др. 

 За изработка на различни видове 

кутии 

 За слепване на каучукови изделия 

Носител Хартия 

Дебелина  0,12 мм 

Температурна 

устойчивост 

от -20 до +70 Со 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

70 N/625 mm2 

Якост на срязване 

по DIN EN 1943 

30 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 12, 19 и 50мм Х 50 и 300м 

 

Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Модифицирано 

акрилатно 
 Високоякостна двустранно 

залепваща лента за монтаж на 

различни видове табели, лайсни, 

емблеми и различни детайли 

изработени от метал, дърво, 

стъкло, керамика или PVC. 

 

Носител Бяло PVC фолио 

Дебелина  0,23 мм 

Температурна 

устойчивост 

от -20 до +80 Со 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

60 N/625 mm2 

Якост на срязване 

по DIN EN 1943 

37 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 15, 19 и 200мм Х 50м 

  

Технически характеристики Главни области на приложение 
Лепило Модифицирано 

акрилатно 

 Напълно прозрачна лента за 

незабележимо свързване на 

стъкло, плексиглас и други 

прозрачни материали. 

 За монтаж на табели, лайсни, 

емблеми и различни детайли 

изработени от метал, дърво, 

стъкло, керамика, пластмаса и 

др. 

 

Носител Прозрачно РР 

фолио 

Дебелина  0,21 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 100 С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

60 N/625 mm2 

Якост на срязване 

по DIN EN 1943 

40 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 19мм Х 50м 

  



 Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Дисперсионен 

акрилат 

• Универсална двустранно 

залепваща лента за слепване на 

пластмаси, метали, хартия, керамика, 

стъкло, тъкани, разпенени материали, 

филц и др. 

• За изработка на кутии, 

календари, папки, менюта 

• Пригодна за приложение върху 

лакирани хартии и картони 

• За изработка на картелки, 

стелажи, дисплеи и др. 

• За монтаж на платки и LED 

осветителни диоди 

• За каширане на кожа и текстил 

Носител Специална 

хартия 

Дебелина  0,11 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 120 

С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

10 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

30 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 12, 15, 19, 25, 50 и 200мм Х 50м 

 

Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило дисперсионен 

акрилат 

 За приложение върху неполярни 

трудно залепващи повърхности 

като PE, PP, EPDM 

 За монтаж на пластмасови 

рекламни материали 

 За слепване на UV лакирани 

хартии и картони  

 За изработка на картелки, 

стелажи, дисплеи и др. 

 За слепване на винил 

 

Носител специална 

хартия 

Дебелина  0,15 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 100 

С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

12 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

35 N/25 mm 

Размери на склад 4, 6, 9, 12, 15, 19 и 25мм Х 50м 

  

Технически характеристики Главни области на приложение 
Лепило Синтетичен 

каучук 

 Двустранно залепваща монтажна 

лента с агресивно каучуково лепило 

за приложение на закрито 

 За слепване на плиетиленови и 

полипропиленови детайли 

 За позициониране на уоблери, 

дисплеи, плексигласови рекламни 

материали и др. 

 

Носител Бяла РЕ пяна 

Дебелина  1,00 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 70 С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

100 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

 

Размери на склад 9, 12, 19 и 25 мм Х 50 м 

  



 Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Модифицирано 

акрилатно 

• Двустранно залепваща лента с 

добра първоначална и крайна сила на 

залепване за интериорно и екстериорно 

приложение. 

• За позициониране на уоблери и 

дисплеи 

• За монтаж на огледала 

Носител Бяла РЕ пяна 

Дебелина  1,00 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 90 С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

40 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

22 N/25 mm 

Размери на склад 9, 12, 15, 19 мм Х 50 м 

 

Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило Модифицирано 

акрилатно 

 За производството на различни 

видове печати 

 DuploCOLL 5016 се предлага под 

формата на листове с размери 250 

на 350 мм. 

 

Носител Черна РЕ пяна 

Дебелина  0,45 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 90 С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

40 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

39 N/25 mm 

Размери на склад Листове в с размери 250 Х 350 мм 

  

Технически характеристики Главни области на приложение 
Лепило Модифицирано 

акрилатно 

 Високоякостна двустранно 

залепваща монтажна лента 

подходяща за универсално 

приложение както на закрито, така 

и на открито 

 За монтаж на обемни букви  

 За сигурно позициониране на 

средно тежки рекламни материали 

 За монтаж на уоблери, огледала, 

дисплеи, пластмасови детайли, 

декоративни лайсни и др.  

 

Носител Бяла РЕ пяна 

Дебелина  1,00 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 100 

С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

40 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

20 N/25 mm 

Размери на склад 6, 9, 12, 15, 19 и 25мм Х 50м 

  



 Технически характеристики Главни области на приложение 

Лепило чисто акрилатно 

 

 Високоякостна двустранно 

залепваща монтажна лента за 

разнообразно приложение 

 За монтаж на различни видове 

облицовки - метални, стъклени, 

каменни, пластмасови, дървени и 

др. 

 За монтаж на тежки рекламни 

материали 

 

Носител Черна РЕ пяна 

Дебелина  1,30 мм 

Температурна 

устойчивост 

от - 40 до + 90 С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

60 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

35 N/25 mm 

Размери на склад 19 мм Х 50 м 

 

Технически характеристики Главни области на проложение 

Лепило дисперсионно 

акрилатно 

 Чрез комбинацията от текстил и 

идеално съобразено акрилатно 

лепило се постига не само 

абсолютно сигурно залепване, но и 

лесно премахване на настилката или 

рекламата, при което по 

повърхността не остават следи от 

лепило и други части от лентата. 

 Позициониране на подови настилки  

 Монтаж на различни декорации, 

реклами и облицовки  

 За монтаж на печатни форми за 

топъл печат 

Носител текстилен 

Дебелина  0,27 мм 

Температурна 

устойчивост 

от -40 до + 150С○ 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

6 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

35 N/25 mm 

Размери на склад 50, 100, 500 мм Х 10 и 50 м  

  

Технически характеристики Главни области на проложение 
Лепило Акрилатно  Щанцовани двустранно 

залепващи детайли (кръгчета) с 

носител от РЕ пяна или хартия.  

 За залепване на различни 

рекламни материали 

 

Носител РЕ пяна или 

хартия 

Дебелина  0,11 или 1,00 мм 

Температурна 

устойчивост 

от -40 до + 100С 

Якост на отбелване 

по DIN EN 1943 

10 N/625 mm2 

40 N/625 mm2 

Якост на срязване по 

DIN EN 1943 

30 N/25 mm 

20 N/25 mm 

Размери на склад ϕ 10, 15, 20, 25 и 30 мм 

 

  



 

 

 

 

При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се 

свържете с нас 
 

 

 

КЛЕБЕК Василев ЕООД  
ул. Велчо Атанасов № 50 
1505 София 
Тел.: +359 2 944 30 06 
Факс: +359 2 943 53 30 
e-mail: wassilev@abv.bg 
web: www.klebex.eu 
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