
 
Technický list  

VULKAN CEMENT 

kontaktné lepidlo na gumu a kožené výrobky 
 
Kontaktné lepidlo na báze roztoku prírodného kaučuku a živice v organických rozpúšťadlách. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
 
Sušina (ISO 1625)                                                                                              7,5 - 9% 
Viskozita (Brookfield VR. 6/30 ot. ISO R2555)                                             10.000 - 16.500 mPas 
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie                                                       cca 3 - 5 minút 
Šmyková pevnosť spoja guma-guma                                                             0,4 MPa 
Pevnosť spoja v odlupovaní guma-guma                                                      2,0 N / mm 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Unikátne kontaktné lepidlo pre opravy duší z prírodného alebo izoprénového kaučuku, na lepenie poťahov 
stolno-tenisových rakiet, na lepenie kože pri výrobe koženej galantérie. Jeho výhodou je číry, transparentný 
film, takže nehrozí zašpinenie bielych alebo svetlých výrobkov lepidlom. VULKAN CEMENT lepí kožu, gumu, 
textil, drevo a podobné materiály. Je vhodný pre pomocné lepenie, po ktorom nasleduje mechanické 
spojenie (šitie, nitovanie a pod.). Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE: 
Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu 
lepidla. Necháme asi 3-5 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj 
po 24 hodinách. Vulkan Cement sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo 
Unilep (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.). 
 
UPOZORNENIE: 
NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť 
smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Podozrenie 
na poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 
expozícii. Pokyny pre bezpečné zachádzanie, PRVÁ POMOC: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, 
kým si neprečítate všetky bezpečnostné pokyny a nepochopíte. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, 
iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Používajte iba 
vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné 
okuliare / tvárový štít. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných 
odpadov. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 
Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc 
/ starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. PO POŽITÍ: okamžite volajte 
lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 
oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / 
starostlivosť. 
 

Obsahuje: toluén, kolofónia 

Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj)! 
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BALENIE A SKLADOVANIE: 

Lepidlo je dodávané v tubách 18 g a v plechových nádobách po 0,5 l a 1 l. 

Skladujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom 

mieste pri teplote +5 ° C do +28 ° C. 

Takto uskladnené a neotvorené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby. 

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že 

nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. 

Pred použitím odporúčame vyskúšať. 

 

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla. 

Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj)! 
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Distribútor v SR: 

Stachema Bratislava a.s. 

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 

Tel.: 00421-2-45985500 

stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
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