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1. Kyanakrylátová lepidla 

 

1.1. Popis výrobků a vlastností  
 

Kyanakrylátová lepidla - zkráceně CA - jsou známá také jako superlepidla. Kyanakryláty jsou 

dobře zavedené a moderní systémy ve světě průmyslu. Nejdůležitější vlastnosti 

kyanakrylátových lepidel jsou tyto:  

� jde o jednosložková lepidla, a proto je snadná manipulace se systémem,  

� bez ředidel,  

� velmi rychlá doba tvrdnutí.  

Kyanakrylátová lepidla jsou především používána pro lepení elastomerů, plastů, dřeva a kovů. 

Mimochodem, první kyanakrylát – Eastman 910 - vyvinul Eastman Kodak v padesátých 

letech minulého století. Díky jejich výjimečnému přilnavému profilu - jedna složka, bez 

ředidel, velmi rychlé působení - kyanakrylátová lepidla stále odrážejí potřeby uživatelů. Jako 

moderní reakční kyanakrylátová lepidla se zavedly v celém průmyslu. Dnes již téměř 

neexistuje společnost, která by se mohla obejít ve výrobním procesu bez kyanakrylátů. Během 

let se požadavky na lepení tak změnily vlivem zavedení nových materiálů do výrobních 

procesů, a kyanakrylátová lepidla též změnila příslušným způsobem své vlastnosti. 

Společnost Cyberbond neustále kyanakryláty vyvíjí za účelem zaručení nejlepších výsledků 

pro průmyslové uživatele. To znamená, že výrobky nejsou určeny pouze pro jednotlivé 

použití, ale jsou neustále vyvíjeny i podmínky skladování. 

Součásti spojené lepidly Cyberbond poskytují uživateli spolehlivou mechanickou pevnost, 

dobré celkové pevnostní vlastnosti na většině nepórovitých materiálů, dostatečné hodnoty 

tepelné odolnosti, zlepšené hodnoty elasticity (např. CB 2241), dobré podmínky stárnutí a 

odolnosti vůči klimatu, jakož i odolnost proti ozónu.2241 Kyanakryláty polymerizují během 

několika sekund vlivem vlhkosti ve vzduchu a vlhkosti na spojovaných dílech. K dosažení 

optimálních podmínek je důležité pracovat s tenkými adhezívními vrstvami. Pouze tehdy 

může polymerizace hladce začít. Díky velmi rychlé době tvrdnutí jsou možnosti lepení 

omezeny na poměrně malé části (1 cm
2
). 

Průmysl rozpoznal výkonnost kyanakrylátových lepidle velmi rychle. Díky jejich efektivitě 

ve výrobě mohly být tehdejší relativně vysoké náklady na kyanakrylátová lepidla zanedbány. 

Z tohoto důvodu nemohl být úspěch kyanakrylátů v průmyslu vůbec zastaven. Dnes je 

dostupné velké množství různých vlastností a výrobních technik. To zaručuje uživateli 

optimální volbu kyanakrylátových lepidel pro každé použití.  

 
 

1.2. Chemické báze a viskozity 
 
Existují dvě hlavní otázky, které odlišují každého výrobce kyanakrylátových lepidel, a které 

nyní chceme krátce rozebrat.  

Především je zde chemická báze. Zde hovoříme o tzv. monomeru, který rozhoduje o 

vhodnosti lepidla pro speciální použití. Rozlišuje mezi různými skupinami esterů, mezi 

kterými je etylester zdaleka nejdůležitější a nejpopulárnější. Ale i jiné skupiny, jako metyl-, 

butyl- a alkoxy- a propylestery, mají jisté výhody.  
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Ani viskozita nemůže být ignorována. Rozsah se mění od kapalin podobných vodě až po 

thixotropní gely. Obecně jsou nejpopulárnější následující viskozity z důvodu jejich snadného 

použití:  

� lepení elastomerů:  cca. 10 až 15 mPa*s:   CB 2008, 

� lepení plastů:   cca. 20 až 300 mPa*s:  CB 2006, CB 2011, CB 2028, 

� porézní materiály:  cca. 750 až 2000 mPa*s:  CB 2077, CB 2150, gel CB 2999  

   

Díky skutečnosti, že standardně jsou gely dodávány v tubách, není manipulace s nimi tak 

snadná. Hliníková tuba má vždy tu nevýhodu, že nemá jistý zpětný sací efekt. Z tohoto 

důvodu je zde tendence trvalého výtoku materiálu po otevření tuby. Proto nabízí Cyberbond 

profesionálnější výrobek, jako je CB 2150, který je lehce tixotropický a může být snadno 

používán vně PE nádoby.  
 
 
 

1.3. Hodnoty pevnosti  

 
Kyanakrylátová lepidla dosahují velmi vysokých hodnot přilnavosti na většině materiálů, i na 

hladkých površích. To je důvodem, proč se uživatel skutečně nemusí zabývat pevností ve 

smyku a v tahu. Na druhé straně, adhezní vrstva obvykle zůstává křehká. Proto byste měli 

zamezit olupování. Tato otázka může být ignorována, jestliže samotný spojovaný materiál 

eliminuje většinu odlepovacích zatížení (např. pryž, měkké PVC). Ve většině případů dojde 

při testování pevnosti k porušení materiálu. To je zcela dostačující, jestliže jeden ze 

spojovaných materiálů má pružné vlastnosti (např. pryž na kov). Jedna z nových inovací 

může být viděna na řadě “xtraflex” společnosti Cyberbond, která poskytuje nejen částečně 

pružné adhezní vrstvy, ale také vysokoteplotní odolnost (až 140° C). 
  

 

1.4. Barvené kyanakryláty a kyanakryláty detekovatelné UV-zářením 
 
Díky skutečnosti, že zvyšující se automatizace vyžaduje 100% kontrolu, vyvinula společnost 

Cyberbond výrobky, které mohou být opticky rozpoznatelné UV zářením způsobujícím 

fluorescenci. Cyberbond 1022 a 1601 jsou dva výrobky s těmito vlastnostmi.  

Je také možno barvit kyanakrylátová lepidla tak, aby byla snadná kontrola jejich nanesení. 

Nejoblíbenější barvou je modrá.  
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2. Bázové monomery 

 
Jak je již uvedeno dříve, tato otázka je velmi důležitá, jelikož monomery značně ovlivňují 

celkové přilnavostní vlastnosti. Moderní druhy Cyberbond se klasifikují dle různých 

esterových skupin. Zejména délka řetězce různých esterů je odpovědná za vhodnost k 

řádnému spojení.  
 
 

2.1. Metylester (ME – řada Cyberbond 3000) 
 
Vůbec první vyráběné kyanakrylátové lepidlo byl výrobek na bázi krátkého řetězce 

metylesteru:  

CH2=C-CN-COO-CH3 
Dnes se význam tohoto druhu neustále snižuje, jelikož vlastnosti stárnutí na moderních 

plastech a elastomerech nedosahují stejné výkonnosti jako etylestery. Metyly se hlavně 

používají pro lepení kovu na kov a pro lepení obtížně spojitelných duroplastů. Světlými body 

metylů jsou krátkodobá vyšší odolnost vůči tepelnému zatížení a dobrá odolnost vůči většině 

chemikálií.  

Díky skutečnosti, že aplikace kov na kov, kde metyly skutečně fungují velmi dobře, se ve 

světě kyanakrylátových lepidel vyskytují zřídka (pouze relativně malé části mohou být 

slepeny), jsou etylestery daleko významnější a poskytují uživateli lepší celkové spektrum 

vlastností. Obecně vykazují etylestery Cyberbond velmi dobré hodnoty pevnosti na kovech.  
 
 

2.2. Etylester (AE – řada Cyberbond 2000) 

 
Nejpoužívanější kyanakrylátová lepidla jsou na bázi etylesterů:  

CH2=C-CN-COO-CH2CH3 
Tyto řady vykazují dobré vlastnosti na většině pryží a plastů a dosahují velmi dobré vlastnosti 
stárnutí. Během posledních let se etylestery vyvíjejí stále dál. Vlastnosti výrobků realizované 
řadou Cyberbond 2000 dosahují zvýšenou teplotní odolnost a pružnost, které nebyly u 
kyanakrylátových lepidel dříve známy.  
Cyberbond rozlišuje svá kyanakrylátová lepidla na typy “classic”, “xtra” a “xtraflex”. 

Zatímco druhy “classic”, jako např. CB 2003, jsou velmi ceněny v celém průmyslu, řady 

“xtra” splňují speciální požadavky. Existuje např. CB 2008, což je kyanakrylátové lepidlo pro 

lepení obtížně pojitelných elastomerů, nebo CB 2010, který dosahuje dobré časy tvrdnutí u 

kyselých či porézních materiálů, jako je např. dřevo. V literatuře jsou druhé jmenované řady 

také nazývány “necitlivé k povrchu”, jelikož  mohou lepit i povrchy, které jsou obvykle 

obtížně spojitelné bez předchozí úpravy. Skupina výrobků “xtraflex” je částečně pružná a 

dosahuje vysokou tepelnou odolnost (až do 140°C). Cyberbond nabízí obecně dva druhy, 

bezbarvé / neprůhledné, jako je CB 2240 či 2242, a černé řady, jako je CB 2241. Někdy se 

tyto výrobky také nazývají “tvrzené pryží”. Výhodou těchto druhů “xtraflex” je to, že jsou 

absolutně homogenní, působí relativně krátce a mohou být snadno aplikovány dávkovacím 

přístrojem.  
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2.3. Butylester (BE – řada Cyberbond 7000) 

 
Kyanakrylátová lepidla z butylů o dlouhém řetězci jsou velmi zajímavou skupinou lepidel.  
CH2=C-CN-COO-R1 
R1 = CH2CH2CH2CH3 

Nepoužívají se pouze v lékařství a zdravotnických přístrojích, ale poskytnou Vám nejlepší 

vlastnosti tam, kde praskání pod napětím způsobuje problémy v procesu lepení citlivých 

plastů (např. polystyreny, polymetakryláty jako Plexiglass
®

 či polykarbonáty jako 

Nacrolon®). Butyly jsou méně agresivní než etyly, nicméně dosahují dobrých pevnostních 

vlastností.  

 

 

2.4. 2.4 Propylester (PE – řada Cyberbond 4000) 
 

Tato velmi zřídka používaná skupina výrobků zajišťuje dobrý výkon při lepení kovů. Také se 

doporučuje, jestliže jsou spojované části pod stálým tepelným namáháním.  

CH2=C-CN-COO-R1 
R1 = CH2CH2CH2CH2CH3 

 

 

2.5. Alkoxyester (AOE – řada Cyberbond 5000) 
 

Tato kyanakrylátová lepidla s ještě delším řetězcem jsou známa jako výrobky bez zápachu či 

s malým zápachem.  

CH2=C-CN-COO-CH2-CH2- R1 bzw. 2 
R1 = -O-C2H5    bzw.    R2 = -O-CH3 

Tato kyanakrylátová lepidla jsou vskutku příjemná k uživateli, jelikož je téměř vyloučeno 

podráždění sliznic. Proto musíte přijmout, že pevnostní vlastnosti nejsou tak dobré, jak to 

známe u etylů. Je nutno počítat s pevností nižší o 20 až 30%, ovšem často jsou tyto hodnoty 

pevnosti stále dostatečné.  

Další dobrou vlastností těchto AOE je to, že se nezakalují. Zakalovací či vybělovací efekt 

může být velkým problémem, jelikož v minulosti nemohly být některé součásti spojovány 

kyanakrylátovými lepidly jednoduše z estetických důvodů, ale dnes mohou být snadno lepeny 

z AOE. AOE také zamezuje zanechávání zřetelných otisků prstů na spojovaných částech, což 

je jev, který se na tmavě nabarvených površích často objevuje.  

 
 

3. Kritéria optimálního spojení 

 

3.1. Vlhkost 
 

Kyanakrylátová lepidla polymerizují během několika sekund díky vlhkosti. Čím vyšší je 

relativní vlhkost (např. v místnosti), tím rychleji výrobek tvrdne. Existuje ovšem optimální 

rozsah, ve kterém by se měla vlhkost pohybovat. Nejlepší atmosférické podmínky pro dobré a 

spolehlivé lepení je relativní vlhkost mezi 40 a 70 %. Je-li vlhkost příliš nízká (< 30%), může 

se stát, že doba tvrdnutí bude příliš dlouhá, a je-li vlhkost příliš vysoká (>80%), dochází k tzv. 

šokové polymerizaci. Druhý jev způsobuje určitý proces smrštění adhezívní vrstvy, což vede 

k nižší spojovací pevnosti.  
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3.2. Teplota 
 
Teplota velmi ovlivňuje dobu chemické reakce. Obecně lze říci, že o 10 °C vyšší teplota má 

za následek dvojnásobnou dobu polymerizace. To platí zejména pro vysoce reaktivní 

kyanakrylátová lepidla. Ale také zde je určité optimální rozmezí, ve kterém se dosahuje 

optimálních výsledků. Tento rozsah je mezi 20 a 24°C. V případě nižších či vyšších teplot by 

mělo být uváženo, že viskozita roste či klesá.  

Polymerizovaní kyanakrylátová lepidla se stávají termoplasty. Dostatečné pevnostní 

vlastnosti jsou dosahovány např. ve spojeních kov na kov v teplotním rozsahu –30°C až 

+100°C. Krátkodobá zatížení nad či pod tímto rozsahem neovlivňují negativně pevnost. 

Maximální hodnoty pevnosti budou dosaženy mezi 20 a 30°C. Zatímco adhezívní vrstva při 

nízkých teplotách křehne, příliš vysoká teplota způsobí měknutí lepidla. Co se týče spojů 

pryže a plastu, spolehlivé pevnostní vlastnosti mohou být dosaženy mezi –30 a 70°C. 

Speciální kyanakrylátová lepidla jako výrobky programu Cyberbond “xtraflex” dosahují 

určitě vyšších hodnot (-55 až 140°C).  
 
 
 

3.3. Různé vlivy na pojící materiály 
 

3.3.1. Spojení kov / kov 
 
Obecně mohou být kovy spojovány kyanakrylátovými lepidly. Díky relativně nízké viskozitě 

a rychlých časů tvrzení kyanakrylátových lepidel je používání těchto lepidel ve speciálních 

oblastech velmi omezené. Díky polaritě ušlechtilých kovů , jako je zlato, platina a stříbro, 

nemohou být tyto materiály spojovány kyanakrylátovými lepidly. Všechny neušlechtilé kovy 

mohou být obecně spojovány. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při co nejnižším obsahu 

ušlechtilého kovu (např. železo, hliník atd.). 
 
 

3.3.2. Spojení plast / plast 
 
Jedna důležitá otázka při spojování plastů mimo samotného materiálu je jeho polarita. Docela 

často jsou v plastech smíchány jisté plniče, což může způsobit problémy s přilnavostí. Jeden 

problém, který je často přehlížen, je použití uvolňovacích činidel ve výrobním procesu. Je-li 

použito uvolňovací činidlo na bázi silikonů, nelze již později spojovat tyto součásti pomocí 

kyanakrylátového lepidla.  

V případě plastů, které jsou známy pro své obtížné lepení, jako např. polyolefiny (PE či PP), 

může předběžná úprava napomoci dosáhnout dobrých pojících vlastností. Vhodné metody 

předběžných úprav jsou použití primerů jako Cyberbond 9050 či úprava korona. Cyberbond 

9050 může být také úspěšně použit pro spojení moderních termoplastických elastomerů, jako 

např. Santoprene®. 
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Termoplast: 

 
Chemická báze  Zkratka Obchodní název  Možné spojení 

bez předúpravy  

Poznámka  

Polyetylen PE Lupulen 

Hostalen 

Baylon 

- - - Primer 9050, + + - 

Polypropylen PP Novolen 

Hostalen PP 

- - - Primer 9050, + + - 

Polystyren PS Vestyron 

Hostyren 

+ + +  

Styren Butadien SB Polystyrol, schlagfest, Vestyron 

H, Superflex- 

+ + +  

Styrolakrylnitril SAN Luran, Vestoran + + +  

Butylentereftalát PBTP Ultradur + + -  

Akrylnitrilbutadienstyrol ABS Novodur W, Terluran + - -  

Polyvinylchlorid PVC Hostalit, Vestolit + + -  

 Měkké PVC w-PVC Mipolam, Acella, Skai + - -  

Tvrdé PVC  h-PVC Hostalit Z, Vestolit V + - -  

Polymetylmetakrylát PMMA Plexiglas 

Resarit 

+ + + praskání pod 

tlakem  

Polykarbonát  PC Makrolon + + + není odolný vůči 

ředidlům  

Polyoxymetylen, 

(Polyacetát) 

POM Delrin, Hostaform - - -  

Celuloacetát CA Cellidor A + + -  

Polyamid PA 6.6 

PA11/12 

Ultramid, Nylon, Perlon, 

Vestamid, Rilsan 

+ + +  

Polytetrafluoretylen PTFE Teflon, Hostaflon - - - Primer 9050, + + + 

Polysulfon PSU  + + - praskání pod 

tlakem 

Polyfenylenoxid PPO Noryl + + -  

Polyuretan TPU Vulkollan + - -  

 

 

Duroplast: 
 

Chemická báze Zkratka Obchodní název Možné spojení 

bez předúpravy 

Poznámka 

Fenolformaldehyd PF Phenoplast, Pertinax + + -  

Melamiminformaldehyd MF Bakelit, Resopal + + +  

Uretanformaldehyd UF Beckaminol, Kaurit + - -  

Polyester UP Palatal + - -  

Epoxyd EP  + + -  

 
 

+ + +   =  dobré  + + -  =  uspokojivé  + - -  =  špatné  - - -  =  nemožné  
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3.3.3. Spojení elastomer / elastomer 
 
Normálně není obtížné dosáhnout spojení elastomerů. Složení pryže ovšem výrazně ovlivňuje 

dobu tvrzení a hodnoty pevnosti. Co se týče doby tvrzení je nutno uvážit, zda výsledná směs 

bude polární či nepolární. Polární elastomery jsou pro spojování dobré, nepolární pryže jsou 

obtížné spojitelné. Kromě toho všeho mají vliv následující položky, jestliže jsou potřebné 

dobré vlastnosti stárnutí a pevnosti:  

� hladký a čistý řez  

� složení pryže  

� vulkanizační proces (síra či peroxid) 

� urychlovače (oxidy zinku) 

� plastizátory (alifatické uhlovodíky) 

� zpomalovače stárnutí (aminy) 

Není pochyb o tom, že můžete dosáhnout dobrých výsledků pomocí Cyberbond při spojování 

pryž na pryž a pryž na kov. I když je z hlediska pevnosti stále optimální vulkanizační spoj, 

lepený spoj je snadnější a může být dosažen bez velkého úsilí. Není potřebná žádná energie a 

aplikace je snadno realizovatelná, jelikož kyanoakrylátové lepidlo je jednosložkové a rychle 

tvrdnoucí. Získání řádného zkoseného lepení je dnešní stav věci.  

Ale k dosažení dobrých hodnot musí být dodrženo několik zásad. Důležitý je čerstvý řez obou 

lepených částí. Také musí být lepidlo naneseno pouze na jednu stranu. Jemné a krátké stlačení 

vede k tenké adhezívní vrstvě. To je důležité pro zabránění příliš křehkého spojení.  

Má-li pryž vydržet jisté teploty, je složení tohoto elastomeru důležité. Pro kontrolu toho byste 

měli provést test stárnutí pryžových spojů. Velmi rychle zjistíte, zda plastizátory pronikají 

ven, zda zpomalovače stárnutí, vosky, uvolňovací činidla či další přísady přece jen negativně 

neovlivňují tento spoj.  
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Elastomer:  
 
 

Chemická báze Zkratka Obchodní název Možné spojení 

bez 

předúpravy 

Poznámka 

Chlorsulfonirovaný kaučuk  CSM Hypalon ( Du Pont 
) 

 + + -  

Butylkaučuk  IIR Hycar-Butyl  + + +  
Chlorbutylkaučuk  CIIR Esso-Butyl HT  + + +  
  Chloropren    
Silikonový kaučuk  SI Silopren   - - -  
Akrylický kaučuk  ACM Hycar 4021  + + -  
Epichlorhydrin  CHR Hydrin  + - -  
Termoplastický elastomer  TPE Santopren   - - - Primer 9050,    

+ + - 
Přírodní kaučuk  NR    + - -  
Styrenbutadienkaučuk SBR Buna, FRS   + + +  
Kaučuk     
Nitrilkaučuk NBR Perbunan  + - -  
Chloroprenkaučuk CR Neopren, Baypren, 

Hypalon 
 + + +  

Etylenpropylendkaučuk EPDM Vistalon (Esso),  + + (+)  
Přírodní kaučuk  Buna AP, Keltan   
Fluorpropylenmetyvenyleterkopolymer FPM Viton ( Du Pont )  + + -  
Polyuretan  PU Vulkollan,  + - -  

 
 

+ + +   =  dobré + + -  =  uspokojivé + - -  =  špatné - - -  =  nemožné 

 
 
 
 

3.3.4. Spojování různých materiálů 
 
Nejste ovšem schopni pouze spojovat materiály jako pryž, plast, kov atd. jeden k druhému, 

ale také mezi sebou. Nejběžnější použití vždy budou taková, kdy je nutno spojovat různé 

materiály. Proto je ovšem nutno pečlivě zvažovat oba materiály. Kromě elastomerů, plastů či 

kovů je nutno spojovat mnoho rozličných a někdy porézních materiálů, jako je dřevo, kůže, 

korek, keramika atd. Pro tyto případy nabízí Cyberbond speciální řadu “xtra”, která má 

příslušné vlastnosti. Cyberbond doporučuje pro tato použití následující výrobky: CB 2600, 

CB 2610, CB 2003, CB 2150, CB 2999.  
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3.4. Stav povrchu 
 
Stav povrchu spojovaných částí má značný vliv na úspěšné slepení. Drsnost součástí není u 

kyanakrylátových lepidel tak důležitá díky tomu, že kyanakrylátová lepidla dosahují velmi 

dobrých pevnostních vlastností i na velmi hladkých površích. Důležitější než drsnost je čistota 

povrchu. Pro dosažení čistého povrchu jsou známy následující metody:  

� postup pískování  

� chemická předúprava (koroze) 

� abrazívní metody (brusný papír) 

� pára (odmaštění parou) 

� praní  

� čištění (např. čistič Cyberbond 9999) 

Není možno uvést, která metoda je nejefektivnější. To musí být rozhodnuto případ od 

případu. Zejména v oblasti kyanoakrylátových lepidel je nutno uvážit jednu důležitou otázku, 

hodnotu pH. V případě kyselého povrchu se doba tvrdnutí prodlužuje. Naopak jestliže je 

povrch zásaditý, rychlost tvrdnutí se zvyšuje. Druhý případ může vyvolat rázovou 

polymeraci, čímž se zhorší vlastnosti stárnutí. To je např. důvod, proč nelze doporučit 

kyanakrylátová lepidla pro lepení skla. Sklo je možno slepit velmi rychle, ale za krátkou dobu 

(např. 4 týdny) se součásti opět oddělí.  
 
 
 

3.5. Tloušťka adhezívní vrstvy 
 
Jsou dva důvody, proč by měla být adhezívní vrstva co nejtenčí. Na prvním místě je to, že 

tloušťka ovlivňuje čas tvrdnutí. Zřejmě platí následující: čím tenčí, tím rychlejší. Ale též 

pevnost je lepší, jestliže je vrstva tenká. U tenkých vrstev se koheze stává významnější než 

adheze. Koheze odráží pevnostní vlastnosti samotného lepidla, adheze je pevnost mezi 

lepidlem a lepeným povrchem. U kyanoakrylátových lepidel nemá být spojovací vrstva vyšší 

než 0,2 mm. Pro přemostění větších tolerancí byste měli zvolit vyšší viskozitu, resp. 

tixotropické výrobky. Budete možná muset použít také speciální urychlovač, jako je 

Cyberbond 9090, aby se napomohlo tvrdnutí výrobku. Ale mějte na mysli, že tím se způsobí 

snížení pevnosti.  

Pevnost adhezívní vrstvy ovšem závisí na viskozitě výrobku. Jestliže k sobě spojované 

součásti lícují velmi dobře (měřeno v µ - tolerance), tekutější výrobky jako CB 2000 či CB 
2008 zaručují nejlepší výsledky. Tato velmi tekutá kyanoakrylátová lepidla minimalizují 

vzdálenost mezi těmito dvěma součástmi takovým způsobem, jaký nikdy nemohou dosáhnout 

dvousložková lepidla či výrobky o větší viskozitě.  
 
 

3.6. Rozměry příslušejících součástí 
 
Díky velmi rychlé době tvrdnutí mohou být kyanakrylátová lepidla úspěšně používána, je.li 

spojovaná plocha omezena na několik čtverečných centimetrů. Doba tvrdnutí může být 

výrobcem upravena, ale pouze ve velmi omezeném rozsahu. Nicméně je dobře vždy zkusit 

použít kyanakrylátová lepidla i na větší plochy až do 1 m
2
. Čím je ovšem plocha větší, tím je 

důležitější přesnost součástí. Musí navzájem lícovat velmi přesně za účelem přemostění 

mezer i relativně tenkou adhezívní vrstvou.  
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3.7. Použití dodatečného aktivátoru 
 

Cyberbond 9090 urychluje polymeraci kyanakrylátových lepidel. Použití Cyberbond 9090 

bude nutné: 

� v případě nepříznivých podmínek (suchý vzduch, chladno), 

� v případě přemostění větších mezer, 

� v případě práce s neaktivními materiály (nenahrazuje primer Cyberbond Primer 9050). 

Cyberbond 9090 může být použit dvěma různými způsoby: 

� Předběžná aplikace: naneste Cyberbond 9090 na jednu část a nechte jej odpařit. Naneste 

kyanakrylátové lepidlo Cyberbond na druhou spojovanou součást a, rychle součásti 

spojte a nechte adhezívně zpolymerovat. 

� Aplikace "poté": Nastříkejte malé množství na povrch zbylého a neošetřeného lepidla a 

nechte jej zcela zpolymerovat. Pro zajištění hladkého adhezívního povrchu zajistěte, aby 

byl CYBERBOND 9090 stříkán z vhodné vzdálenosti (asi 30 cm). 

POZOR: Aktivátor může mít vliv na lakované povrchy a na termoplastické materiály!  

 
 
 

3.8. Použití dodatečného primeru 
 

Primer Cyberbond 9050 Vám umožní spojit nepolárná materiály, jako např. polyetylen (PE), 

polypropylen (PP), polyoximetylen (POM), jakož i moderní termoplastické elastomery (TPE) 

pomocí kyanakrylátového lepidla Cyberbond. Cyberbond 9050 mění povrchové napětí. 

Výhody jsou tyto: 

� vysokopevnostní spojení materiálů, které nemohly být dříve spojeny, 

� rychlý a snadno použitelný způsob podpory spojení, 

� velký flexibilita volených materiálů. 

Cyberbond 9050 se natře na příslušné spojované části. Po odpaření může ihned začít aplikace 

kyanakrylátového lepidla Cyberbond. Součásti mohou být také přechodně uskladněny po 

dobu 24 hodin. 

  

 

3.9. Použití D-pojiva 
 

Cyberbond 9060 rozpouští a odstraňuje kyanakrylátová lepidla. Z obecného hlediska jeho 

chemické struktury je Cyberbond 9060 organický ester. Oproti tradičním ředidlům je 

Cyberbond 9060 pozoruhodný pro svou takřka úplnou nehořlavost (bod vzplanutí 109°C). 

Cyberbond 9060 je zvláště vhodný pro: 

� rozpouštění a odstraňování kyanakrylátových lepidel, 

� čištění dávkovacích zařízení s tou výhodou, že uvnitř systému nezanechává žádnou 
zkondenzovanou vlhkost. Cyberbond 9060 zabraňuje možné předpolymeraci uvnitř 

dávkovacího systému, 

� čištění dávkovacích hrotů, nástrojů atd., které byly ve styku s kyanakrylátovými lepidly. 
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4. Dávkování kyanoakrylátů  

 

4.1. Ruční nanášení 

 
Kyanakrylátová lepidla - o vysoké či nízké viskozitě - jsou poměrně snadno aplikovatelná. 

Zejména s použitím kulaté lahve LINOP s přesným dávkováním společnosti Cyberbond se 

neobjeví vůbec žádné problémy. Láhev padne velmi dobře do ruky uživatele a snadno se 

zmáčkne. Dobrá skladovací stabilita není negativně ovlivněna tímto snadno použitelným 

aplikátorem.  

Standardní tryska je navržena tak přesně, že aplikace zejména lepidel o velmi nízké až střední 

viskozitě je velmi přesná. Použití dávkovacích hrotů je možno se zcela vyhnout díky 

perfektnímu designu trysky.  

Tato kulatá láhev je dostupná ve velikostech 10g, 20 g a 50 g. Velmi měkká láhev 500 g 

doplňuje tento velmi pěkný program lahví Cyberbond LINOP. Některé aplikace mohou 

vyžadovat použití dávkovacích hrotů. Výrobky mimo program LINOP nabízí správné řešení.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2. Automatické nanášení 

 
Cyberbond nabízí program dávkovacích zařízení LINOP v modulárním systému. Zákazník 

si může vybrat dle svých potřeb ze širokého sortimentu výrobků. Program Cyberbond začíná 

jednoduchými přenosnými aplikátory, poloautomatickými jednotkami až k plně 

automatickým dávkovacím systémům, které se používají k sériovým výrobním procesům. 

Zejména před použitím vhodných ventilů by měl uživatel kontaktovat specialisty společnosti 

Cyberbond. Více informací je uvedeno na webových stránkách společnosti Cyberbond v 

sekci LINOP. 
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5. Ekonomické úspory vlivem použití kyanoakrylátů 
 

V současné době se kyanakrylátová lepidla zdají být poměrně nákladné v porovnání s 

ostatními lepidly. Nahlédnete li trochu hlouběji do této problematiky, brzy zjistíte, že tento 

dojem je nesprávný. Kyanakrylátová lepidla poměrně často napomáhají racionalizovat 

výrobní proces. V porovnání s velkou většinou ostatních lepidel musíte mít na mysli, že pouze 

několik kapek postačí k dosažení uspokojivých pevnostních vlastností. Mimochodem v 

závislosti na viskozitě obsahuje 1 g kyanakrylátového lepidla asi 80 kapek. Také uvažte 

následující:  

� pomocí dávkovacích pomůcek jsou kyanakrylátová lepidla ekonomicky aplikovatelná,  

� kyanakrylátová lepidla jsou jednosložkové systémy, není vyžadováno nákladné míchání,  

� kyanakrylátová lepidla reagují během několika sekund bez pomoci jakékoliv jiné energie, 

jako teplo, tlak apod.  

� součásti mohou být použity ihned po slepení, nemusí být ihned skladovány,  

� rozdílné materiály mohou být spojeny velmi rychle a přesně,  

� kyanakrylátová lepidla mohou být použity také jako fixační pomůcka a někdy je tím 

umožněna další výroba,  

� pomocí tixotropických kyanakrylátových lepidel mohou být realizovány i vertikální 

aplikace, jelikož lepidlo nevyteče pryč,  

� kyanakrylátová lepidla mohou být též použita jako opravná lepidla a napomáhají zabránit 

reklamacím,  

� kyanakrylátová lepidla mohou být snadno skladována a přepravována, jelikož neobsahují 

ředidla a vzhledem k přepravě nejde o omezené, nebezpečné zboží.  

 
 

6. Kde používat kyanakryláty 

 
Není pochyb, že kyanakrylátová lepidla se používají zejména tam, kde malé součásti, které k 

sobě dobře lícují, musí být spojeny. Je velmi obtížné říci, kde přesně se kyanakrylátová 

lepidla používají, jelikož je naleznete téměř všude v průmyslových odvětvích. Ale zejména 

elektronický průmysl a průmysl jemné mechaniky vy využívají v sériových výrobních 

procesech. Ale kyanakrylátová lepidla se najdou i v plastovém a kaučukovém průmyslu, v 

hodinářství a v optickém průmyslu. Velmi dobré vlastnosti kyanakrylátových lepidel jsou také 

využívána j ostatních odvětvích. Ve zpracování kovů a nástrojů, jako elektrodové lepidlo v 

zámečnických dílnách. Také pro výrobu různých součástí k usnadnění montáže, pro lepení 

pryžových profilů a O-kroužků nebo pro extrémně namáhané spoje pryž na kov, ve strojních a 

měřících konstrukcích, jakož i v automobilovém průmyslu, u subdodavatelů automobilového 

průmyslu, v loďařství a v leteckém průmyslu. Různorodost oblastí použití kyanakrylátových 

lepidel jsou možnosti racionalizace využitím těchto lepidel, jako i široký rozsah dostupných 

výrobků, důvody, proč jsou kyanoakrylátová lepidla nenahraditelná jako prostředek spojovací 

techniky. Nicméně všichni uživatelé by si měli být vědomi jejich specifických vlastností díky 

tomu, že ani kyanakrylátová lepidla ani jakékoliv jiné lepidlo nejsou jednoduchá "lepidla na 

všechno".  

 
 

7. Jak používat kyanakryláty 
 

Použití kyanakrylátových lepidel vyžaduje poměrně malé a rovné lepené části. Lehkým 

stlačením lepených součástí dosáhnete tenký adhezívní film, což má za následek zaschnutí 

během několika sekund či minut. Základní materiály urychlují polymerizaci tak, že náhrada 

někdy není možná. Proces polymerizace by neměl být přerušován, to by mělo za následek 
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menší adhezi. Povrchy kyselých materiálů mohou nejen zpomalit tvrdnutí, ale také mu mohou 

zabránit.  

Na základě mnoha let zkušeností nejsou očekávány žádné zdravotní následky použití 

kyanakrylátových lepidel. Díky typickému zápachu lepidel doporučujeme zajistit v pracovní 

oblasti dobrou ventilaci. U neoptimálních pracovišť doporučujeme instalovat odsávací 

zařízení.  

V každém případě je třeba se vyhnout přímému kontaktu s pokožkou, jelikož kyanakrylátová 

lepidla slepí rovněž pokožku. Dojde-li ke slepení pokožky nesprávným použitím je nutno 

použít dostupná speciální ředidla, resp. je nutno vyhledat lékaře. Ve většině případů postačí 

intenzivní mytí teplou vodou a mýdlem.  

Z fyziologického hlediska jsou kyanakrylátová lepidla neškodná, jsou používána též v 

lékařství např. pro uzavření tržných ran, pro bandážování tkáňových ran, krevních sraženin a 

nervů. Pro taková použití jsou ovšem nutné zvláštní typy. 

Vzhledem k “Deklaraci o nebezpečném zboží” musí obal kyanoakrylátových lepidel 

obsahovat následující údaje: “Kyanakrylát. Během několika sekund spojuje kůži či oční 

víčka. Uchovávejte z dosahu dětí.” Dále je zobrazen symbol “Dráždivá látka Xi”. 
 
 
 

8. Vlastnosti kyanakrylátů 

 

8.1. Vliv teploty  
 
Ve vytvrzeném stavu mohou být lepidla Cyberbond považována za termoplasty. Proto se 

zvyšující se teplotou se snižuje jejich pevnost. Následující diagram uvádí hodnoty pevnosti 

slepených  hliníkových pásků v závislosti na teplotě dle normy EN 1465.   

 

Smyková pevnost hliníkových pásků dle normy DIN EN 1465 
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Jak můžete na diagramu vidět, specifický kyanakrylikester má vliv na pevnost za pokojové 

teploty a termické snížení při tepelných namáháních. Tento test ukazuje krátkodobé zatížení 

na površích kovů.  

Díky skutečnosti, že vytvrzená kyanakrylátová lepidla jsou termoplastická, napětí je vratné, tj. 

po vychlazení součástí lze dosáhnout téměř počátečních hodnot. Následující tabulka ukazuje 

pevnosti na oceli po dlouhodobém namáhání po dobu 72 hod. měřené při různých teplotách.  

 

Pevnost v tahu / střihu různých výrobků Cyberbond testovaných za příslušných teplot na oceli 

dle normy DIN EN 1456 
 
 
Cyberbond  pokojová teplota při 60°C při 100°C při 120°C 

CB  2150 
Etylester 

 
20 N/mm² 

 
22 N/mm² 

 
6 N/mm² 

 
4 N/mm² 

CB 2241 
modifikovaný 
etylester  

 
21 N/mm² 

 
24 N/mm² 

 
14 N/mm² 

 
10 N/mm² 

 
V případě, že kovy spojené lepidlem Cyberbond podléhají delším tepelným namáháním 

začíná depolymerizace způsobená substrátem. Za účelem minimalizace vlivu tohoto 

materiálu, resp. povrchu, byly určeny tyto hodnoty na ocelových páscích (V2A) bez jakékoliv 

mechanické úpravy.  
 
 
 

8.2. Vliv ředidla 
 

Chemická odolnost znamená stabilitu adhezívních filmu vůči kapalným chemikáliím. V tomto 

kontextu není důležitá pouze koncentrace, ale také kyselá/zásaditá povaha chemikálie, jakož i 

odolnost vůči podpůrné látce, např. vodě. kyanoakryláty jsou obecně vůči vodě odolné. Ale 

lepený spoj může být vodou infiltrován. Proto nemohou být kyanoakryláty doporučeny pro 

spoje za stálého působení vody. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty pevnosti výrobku 

Cyberbond 2028 na ocelových spojích.  

 

Pevnost v tahu / střihu lepidla Cyberbond na ocelových proužcích dle normy DIN EN 1465 po 

skladování v etanolu a lehkém benzínu  
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Povrchové napětí má velký vliv na odolnost vůči ředidlům. Povrchové napětí značí schopnost 

tekutiny smáčet pevnou látku. Je-li povrchové napětí malé, kapalina teče přes celý povrch a 

může se dostat do adhezívní vrstvy. Je-li povrchové napětí velké, kapalina se stahuje a neteče 

příliš dobře. V tomto případě je infiltrace do adhezívní vrstvy téměř vyloučena.  

Ředící aceton a etylacetát poškozují jakoukoliv adhezívní vrstvy během několika týdnů, takže 

absolutně nedoporučujeme spojovat součásti, které jsou ve styku s těmito ředidly. Ostatní 

ředidla, jako halogenové uhlovodíky či aromatické estery a ketony, jakož i koncentrované 

kyseliny a zásady korodují polymery a vedou k rozpuštění lepeného spoje v závislosti na době 

jejich působení.  

Výrobky Cyberbond z dlouhých molekulových řetězců a měkké elastické výrobky jsou méně 

odolná vůči ředidlům vlivem jejich složek.  

Pečlivé opracování, tenká adhezívní vrstva a možný ochranný nátěr jsou nezbytné podmínky 

pro zamezení infiltrace kapalinou. Také je nutno uvážit konstruktivní vliv dlouhodobých 

pozorování chemicky namáhaných spojů.  

 
 

8.3. Odolnost po skladování v teple a vlhku 
 

Snížení pevnosti a infiltrace polymerových vrstev mohou být způsobeny vlhkostí a 

současným vlivem teploty. Nejlepší podmínky pro zlepšení dlouhodobé stability jsou 

optimální povrchy, hladké spojované součásti, rovné adhezívní vrstvy a co nejmenší mezery. 

Při vysokých požadavcích je doporučeno nanést ochranný lak. Stejně jako mnoho plastů 

mohou kyanakrylátové polymery absorbovat po nějaké době malé množství vody. To ovšem 

nezpůsobí snížení pevnosti, jak je také vidět v následující tabulce.  
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8.4. Odolnost po skladování v nepříznivých povětrnostních podmínkách 
 

Maximální limit namáhání v závislosti na kombinaci materiálů je dále ovlivněno, jestliže 

dochází kromě vlhkosti také k teplotním změnám a spolu s tím k rozdílné roztažnosti 

příslušných materiálů. Za účelem kompenzace těchto přídavných mechanických namáhání 

jsou významné pouze částečně pružné výrobky. V následujícím odlupovacím testu jsou 

porovnány dva výrobky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.5. Stárnutí 
 
Proces stárnutí plastů a také spojů lepených lepidly Cyberbond je ovlivněn mnoha faktory. 

Jejich plný rozsah téměř zabraňuje výrokům o dlouhodobém chování či o stárnutí. Nicméně 

za účelem získání spolehlivých výsledků provedené testy stárnutí v laboratoři prokázaly jejich 

významnost. Tyto testy stárnutí fungují jako časový pokles, kterého lze dosáhnout 

temperováním za vysokých teplot za účelem prokázání chemického vlivu přísad, resp. 

povrchových chemikálií, jakož i pokles mechanického pnutí. Musí být ovšem uváženo, že 

lepidlo nebude ovlivněno, jelikož by to znamenalo test napětí bez poskytnutí jakýchkoliv 

informací o stárnutí.  

 

 

 

 

 

 

 
Omezení odpovědnosti  

Uvedené výroky a informace se vztahují k současnému stavu techniky, laboratorním výsledkům a osobním 

zkušenostem. Nemohou být na ně poskytovány žádné záruky a nelze za ně žádat žádné nároky.  

 


