
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 TEXTIL na tkaniny je vodou ředitelné 

lepidlo k lepení všech druhů přírodních i syntetických tkanin 

buď vzájemně k sobě, nebo na jiné materiály, jako je dřevo, 

kůže, kovy, karton, omítka, keramika, sklo apod. 

 

Technické vlastnosti 

• Viskozita [Brookfield sp. 6, 20 ot/min, +20 °C]: 4500 – 
5500 mPa·s 

• Hustota: 1,00 – 1,05 kg/l 

• Obsah sušiny: 46– 48% 

• pH: 6 - 7 

• totevř. [25 °C, 60% RV]: 10 min. 

• tspoj. [25 °C, 60% RV]: 20 min. 

• Vzhled: Bílá viskózní tekutina charakteristického 
zápachu 

 

Použití 

Lepí všechny druhy přírodních i syntetických tkanin buď 

vzájemně k sobě, nebo na jiné materiály (dřevo, kůži, 

karton, omítku, kovy, keramiku, sklo apod.). 

Lepidlo je zvláště vhodné na důkladně barvené těžké 

tkaniny a bavlnu, bavlnu s polyesterem a plsť. 

Lne k bavlněnému kepru, polyamidu, bavlně s 

polyesterem, vlněné plsti, plátnu apod. 

Použití na velmi tenké nebo choulostivé látky (bavlněné 

úplety, česanou přízi, len nebo hedvábí) ani na suché čisté 

tkaniny se nedoporučuje. 

S ohledem na to, že tkaniny mívají různou hmotnost a 

že se často jedná o směsné materiály, doporučujeme 

lepení si vždy nejprve vyzkoušet na skrytém místě a 

ověřit si, že lepidlo neprochází skrz nebo tkaninu 

neobarvuje. 

Slepené díly je možno prát i žehlit; spoj je čistý a ohebný a 

odpadá tak šití nebo látání. V suchém stavu je průsvitný. 

Rukodělné textilní práce, šití kostýmů, obrub, záclon a řada 

dalších aplikací. 

 

Návod k použití 

Povrchy, které se k sobě budou lepit, musejí být příslušně 

ČISTÉ a SUCHÉ. 

Na lepenou tkaninu naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu 

lepidla. 

Obě plochy k sobě PŘILOŽTE a několik minut tiskněte. K 

zajištění dokonalého spoje doporučujeme udržovat tlak 

ještě jednu hodinu, buď pomocí lepicí lásky nebo zatížením 

těžkým předmětem. 

Přebytečné množství odstraňte hadříkem smočeným ve 

vodě. 

 
Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci. 
 

Rozpouštění a čištění 

Odstranit vytvrzené lepidlo je obtížné a časově náročné. 

Pokud se k čištění použijí rozpouštědla, například aceton, 

proveďte nutná ochranná opatření, aby nedošlo ke styku 

s očima a kůží. 

 

Skladování 

Výrobek skladujte v původním uzavřeném obalu v suchu a 

chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C. 

 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 
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