Volba lepidla pro lepení kamenů

Správná volba lepidla je základní podmínkou úspěšné aplikace kamenů na podklad. Každá kategorie
materiálů má svá specifika, která zásadně ovlivňují volbu vhodného lepidla. Před začátkem práce se
proto ujistěte, že vámi zvolené lepidlo je pro daný materiál a účel vhodné.
Lepidla pro bižuterní podklady
Za bižuterní podklady považujeme především barevné kovy, galvanicky vyloučené ušlechtilé kovy,
ostatní lakované i nelakované povrchy, keramiku, sklo, kámen, tvrdá dřeva a další pevné materiály.

Doporučená lepidla:
Plus 300 Endfest (UHU GmbH) – www.UHU.de (doporučujeme)
Hypo cement (Tolls GS) – www.gshypocement.com
Loctite 0151 Hysol (Loctite Corp.) – www.loctite.com Hezhong GH-AAA, GS; Pronto CA-50 gel;
Araldite Standard - epoxidová lepidla různých výrobců např. (- Vantico/Huntsman –
www.huntsman.com , Ceys – www.mundoceys.com , Bison – www.bison.net
Existuje mnoho dalších epoxidových lepidel od různých výrobců. Podmínkou je doba vytvrzení
o

(cca 12hod. při 20 C). Nedoporučujeme užití epoxidových lepidel „rapid“.

Lepidla pro textilní podklady, papír aj.
Jedná se o všechny typy tkanin, pletenin, netkaných textilií, usně a jejich syntetické imitace, papír
apod.

Doporučená lepidla:
Gutermann HT 2 Textilekleber (Gutermann GmbH) – www.gutermann.com (doporučeno)
UHU kraft Alleskleber (UHU GmbH and Co.) – www.uhu.de (doporučeno)
E 6000 adhesive (Eclectic Products Inc.) – www.eclecticproducts.com
DSI glue (DSI visions) – www.dancesport-international.com Crystal Glue (Crystal Clover) –
www.crystal-clover.co.uk
Bostik All purpose – www.bostic.com
Chemoprén Transparent (Henkel) – www.henkel.cz
Pattex Kraftkleber Transparent (Henkel) – www.pattex.com
Chemoprén Obuv (Henkel) – www.henkel.cz
Bison textile adhesive (Bison International) – www.bison.net
Upozornění:
K lepení similizovaných nebo pokovených kamenů nelze v žádném případě používat tzv. vteřinová
lepidla. Při jejich použití může totiž dojít k poškození nebo zničení simili vrstvy resp. naneseného
pokovu. Následkem je „oslepnutí“ kamene popř. jeho odpadnutí.
Upozornění se nevztahuje na kameny v provedení štrass (bez simili). I v tomto případě je však
vhodnější použít některé z doporučených lepidel, protože vteřinová lepidla většinou nezajistí
požadovanou pevnost spoje.

