
 
Technický list 

VULKAN CEMENT BT 

kontaktné lepidlo na gumu a kožené výrobky bez toluénu 
 
Kontaktné lepidlo na báze roztoku prírodného kaučuku a živice v organických rozpúšťadlách. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
Farba                                                                                                         žltkastá až svetlohnedá 
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 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Kaučukové kontaktné lepidlo pre opravy duší z prírodného alebo izoprénového kaučuku, na lepenie 
poťahov stolno-tenisových rakiet alebo pre fixačné lepenie kože pri výrobe koženej galantérie. VULKAN 
CEMENT BT zodpovedá svojimi vlastnosťami tradičnému lepidlu VULKAN CEMENT, neobsahuje však toluén. 
VULKAN CEMENT BT lepí kožu, gumu, textil, drevo a podobné materiály. 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 BT sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť 
Riedidlo Unilep (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.). 
 
UPOZORNENIE: 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. 
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov  
(na www.stachema.sk). 
 
BALENIE A SKLADOVANIE: 
Lepidlo je dodávané v tubách po 15 g. 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. 
Dátum revízie: 25.10.2018 
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