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Popis Lepidlo na bázi vodní disperze. 
  

Technické 
parametry 

Vzhled: viskózní tekutina bílé barvy, s charakteristickým 
pachem. Po zaschnutí je prakticky průhledné. 
Viskozita Brookfield (4,20,20o ot./min): 4,5 - 5,5 Pa.s 
Hustota: 1,00-1,05 kg/l 
Sušina (%):  46 – 48 
pH: 6 – 7 
Otevřená doba (251, 60% H.R.): 10 minut 
Doba přitlačení: 20 minut 
Minimální teplota pro vytvoření filmu: méně než 5 ºC 

  
Aplikování Textilceys lepí všechny druhy přírodních a syntetických textilií 

mezi sebou nebo na jiné materiály (dřevo, kůže, karton, sádra, 
kov, keramika, sklo atd.). Snáší praní a žehlení, neboť poskytuje 
trvalý, čistý a pružný spoj, bez švů a záplat. Po zaschnutí se 
stává průhledným. Je vhodné především na silné textilie a 
textilie z bavlny nebo směsi polyester-bavlna. Perfektně lepí 
také textilie vlněné, z juty, filc a velkou část syntetických tkanin. 
Je lepší nepoužívat lepidlo na velmi jemné a choulostivé textilie 
(hedvábí, nylon, len) nebo, které se čistí za sucha. 

  

Způsob 
použití 

Příprava povrchů:  Plochy k lepení musí být čisté (zbavené 
prachu a mastnoty) a suché. 
Aplikace: Naneste jednu vrstvu lepidla na obé lepené strany. 
Pokud se jedná o porézní materiál (textilie, dřevo, karton), vrstva 
musí mít určitou tloušťku. V případě neporézního materiálu (kov, 
sklo atd.) musí lepidlo tvořit tenký film. 
V případě švů a odpáraných částí nanést také na okraje látky a 
slepit.  
Na několik minut stisknout obě plochy a pomocí závaží nebo 
lepící pásky ponechat stlačené minimálně 2 hodiny. Spoje s 
maximální odolností se dosáhne po 12 hodinách.  
 

VÝROBEK TEXTILCEYS 
OBSAH 30 ml  

Reference SAP 48501024 



TECHNICKÝ LIST 
Vystaven: 28.2.1995 
Poslední revize: 30.6.2008 
 

 

  
Rozpuštění       
a očištění 

Odstraňte přebytek výrobku bavlněnou látkou, dokud je ještě 
vlhký. Po zaschnutí použijte aceton. 

  
Skladování Za běžných podmínek skladování a ve svém originálním obalu 

je doba použitelnosti výrobku více než 1 rok. 
  
Bezpečnost S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


