
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 VINYL na měkčené plasty je lepidlo na 

bázi roztoku PVC pryskyřic v organických 

rozpouštědlech. 

 

Technické vlastnosti 

Vzhled: mírně tixotropní transparentní kapalina 

charakteristického zápachu. 

Viskozita Brookfield (4,20, 20 °C, 20 ot/min): 3 000 - 

4 000 mPa.s 

Hustota: 0,94 - 0,96 kg / l 

Sušina (%): 30 ± 31 % 
 

Použití 

CEYS SPECIAL VINYL na měkčené plasty slouží k 

opravě různých trhlin, důlků a děr ve flexibilních plastech, 

jako je PVC, měkký vinyl apod. 

Není zapotřebí žádné záplatování, takže si opravovaný 

povrch uchovává flexibilitu plastu. 

Přípravek je také vhodný na lepení „sanitárních trubek“ a 

netlakových evakuačních zařízení. 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Opravovanou plochu předem očistěte tkaninou zvlhčenou 

alkoholem nebo mýdlovou vodou. Z nahuštěných 

předmětů vypusťte před opravou vzduch. 

 

Aplikace: 

1. Propíchnutí: naneste na dírku kapku přípravku a 
nechte před zatížením alespoň 12 hodin zasychat. 

2. Trhliny: na malé řezy nebo štěrbiny naneste kapku 
lepidla a nechte přibližně 2 hodiny zasychat. 
Pokud je řez velmi dlouhý nebo hrany drží obtížně u 
sebe, položte kusy pásky v 2cm až 3cm intervalech. 
Naneste na nepokryté plochy první vrstvu a 2 hodiny 
počkejte, potom pásku sejměte a naneste v těchto 
bodech. 
Následně 2 hodiny počkejte a podél celé trhliny 
naneste druhou vrstvu lepidla. Tato druhá vrstva by 
měla být o něco silnější a širší. Maximální odolnosti 
se dosáhne po 12 hodinách. 
Pokud vám vadí lesk filmu lepidla, obruste 
opravovanou plochu velmi jemným smirkovým 
papírem. 

 

Rozpouštění a čištění 

Výrobek je připraven k přímému použití. Zbytky vlhkého 

lepidla můžete očistit tkaninou smočenou v mýdlové vodě 

nebo alkoholu. 

 

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 VINYL na měkčené plasty 
 


