
Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 
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Popis výrobku 

CEYS SPECIAL Plastik na Tvrdé plasty je lepidlo na bázi 
roztoku PVC pryskyřic v organických rozpouštědlech. 

Technické vlastnosti 

Vzhled: mírně tixotropní transparentní kapalina 
charakteristického zápachu. 
 
Viskozita Brookfield (4, 20 °C, 20 ot/min): 2000 - 
3000mPa.s 
 
Hustota: 0,975 ± 0,05 kg/l 
 
Sušina (%): 23 ± 1% 

Použití 

CEYS SPECIAL Plastik na Tvrdé plasty je pájecí lepidlo 
ke spojování tuhých PVC trubek, zvláště vhodné na 
tlaková zařízení. Lepí i další druhy tuhých rigid plastů, 
jako je methakrylát nebo jiný polykarbonát, ABS, tuhý 
polystyren apod. 

Návod k použití 

Lepení trubek: 

Lepené plochy očistěte a odmastěte celulózovým 
papírem zvlhčeným ČISTICÍM ROZPOUŠTĚDLEM na 
trubky z PVC. 
 
Označte si hloubku zasunutí konce trubky do nátrubku, 
abyste lepidlo nanesli pouze na lepenou plochu. Na 
nátrubek naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu lepidla a 
potom silnější vrstvu na konec trubky. Oba díly ihned bez 
otáčení spojte a několik sekund je nechte stisknuté. Celý 
lepicí postupem musí proběhnout maximálně do jedné 
minuty od nanesení lepidla, protože rychle tvrdne. Spoj je 
nutno následně nechat jednu hodinu v klidu. Pevnost 
lepidla se po nanesení zvyšuje rychlostí 1 kg/cm2 za 
hodinu. 

Lepení plastů: 

Lepené plochy je třeba nejprve očistit a odmastit 
ČISTICÍM ROZPOUŠTĚDLEM na trubky z PVC. tento 
postup je obvykle velmi důležitý, jelikož v plastech běžně 
dochází k migraci plastifikátorů, takže adhezi může bránit 
olejový povrch. 
 
Naneste lepidlo na jednu z obou lepených ploch a plochy 
spojte; dalších 15 minut se s nimi nesmí pohnout (rychlost 
fixace je výrazně závislá na druhu plastu). 

Rozpouštění a čištění 

Výrobek je připraven k přímému použití. Zbytky vlhkého 
lepidla je možno odstranit ČISTICÍM ROZPOUŠTĚDLEM 
na lepidla na PVC. 

Skladování 

Při skladování v původním uzavřeném obalu za 
normálních podmínek skladování hořlavin je životnost 
výrobku delší než 1 rok. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Výrobek je snadno vznětlivý a dráždivý. Zabraňte 

kontaktu s kůží a očima. Chraňte před zdroji zapálení, 

nekuřte. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

SPECIAL PLASTIK na tvrdé plasty 
 


