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NEOMER technologie od Cyberbondu 
 

Kyanakrylátová lepidla slepují mezi sebou zpravidla mnoho rozdílných materiálů. Doba 

vytvrzení je při tom relativně rychlá, pročež se v lidové mluvě používá také výraz sekundové 

lepidlo. V průmyslovém oboru ale neslyší tento výraz rádi, vytvrzení v sekundách zobrazuje 

velmi mlhavý a nedefinovatelný výrok. Všechny materiály se nedají stejně rychle a dobře 

spojit. Část zklamání které přichází s tím bohužel souvisí, lepení je považováno za celkem 

negativní. Toto jsou extrémní protiklady od častého využití kyanakrylátů v průmyslu , až po 

motorový průmysl, v elektro/elektronickém průmyslu, atd. 

 

Cyberbond nabízí velmi rozdílné kyanakryláty pro průmysl. Produkty jsou zaměřeny např. 

speciálně na gummi nebo lepení kovu. Jiná lepidla jsou naproti tomu méně agresivní a 

nacházejí využití v medicínském oboru. V tomto přehledu by se dalo pokračovat. Nesmí se 

zapomenout, že pomocné látky k zlepšení lepení jako aktivátory a primery můžou být využity 

v průmyslu. Toto jsou produkty, které bývají často využívány i takzvanými hobby uživateli.  

 

Rozhodujícím kritériem k optimálnímu lepení s rychlými kyanakryláty je povrch. Chceme zde 

směřovat od jinak důležitých pozorování trhlin a nerovností a koncentrovat se na propozice a 

pH-hodnoty povrchů. K tomu je potřeba vědět, že kyselé povrchy oddalují nebo zcela 

znemožňují vytvrzení, zatímco alkalické povrchy vykazují silně urychlující účinek. 

 

Neomer Technologie se zabývá tématem kyselých povrchů. Např. dřevo má kyselý povrch a 

je porézní. Když je nanesen kyanakrylát, zpomaluje se reakce tuhnutí, lepidlo je v extrémních 

případech na základě propozic nasáto tak, že nezůstane nic více k lepení. Zde pomůže lepidlo 

s vyšší (hustší) viskozitou, tak že nastane minimální absorpce. Přesto je lepení relativně 

pomalé (v rozsahu minut). 

 

S Neomer produkty představuje Cyberbond silně vylepšené a zdokonalené technologie, 

které se v podstatě vyznačují následovně:  přísada v kyanakrylátu způsobuje, že hodnoty látek 

kyselých povrchů jsou před lepením neutralizovány a navyšují dodatečně povrchové pnutí. 

Tím je zamezeno způsobu reakce kyanakrylátů na pórovitosti látek, doba vytvrzení je 

garantována. 

 

Základ technologie tohoto uvedeného urychlujícího produktu (v anglickém jazyce mluvíme 

také o surface insensitive grades) je vyvíjen již přes 20 let. Byly přitom zohledněny rozdílné 

chemické reakční mechanismy a tyto v produktech změněny. Problém je ale v tom, že tento 

způsob urychlujícího lepidla musí být na druhé straně více stabilní, je zde zaručena 

dostačující doba skladovatelnosti produktů.  Má to ale jednu nevýhodu, lepidla slepují tradiční 

materiály velmi pomalu nebo vůbec ne. 

Neomer Technologie dovoluje nabídnout Cyberbond dva produkty CB2600 a CB2610, které 

lepí nejen dřevo, kůži, lepenku, samotný papír, ale také rovněž rychle spojuje elastomery a 

plasty. Produkty mají rozdílnou viskozitu. Mezitím co CB2600 je vodou ředitelný, vykazuje 

CB2610 s cca. 120mPa*s velmi dobrou zpracovatelnou viskozitu a znamená tedy standard. 

Konečný výběr záleží ale na samotné aplikaci. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

Cyberbond 2600  
 

Krátký popis: 

Obsahuje technologii neomerů 
Nízkoviskózní, extrémně rychleschnoucí téměř na všech materiálech jako guma, 
plast, dřevo, kůže, lepenka atd. 

 
 

Fyzikální vlastnosti   
Monomerní kyanoakrylát (tekutý)   
Základní monomer etylester  
Vzhled bezbarvé/ 

čiré 
 

Viskozita při 20°C 7 mPa*s 
Hustota při 20°C 1,04 g / cm3 
Bod vzplanutí 85 °C 

 

Manipulační pevnost spoje,doba pro 
vytvoření manipulovatelného spoje: 

  

kov (ocel) 10 sekund 
plast (ABS) 1 sekund 
gumu (EPDM) 1 sekund 
dřevo (buk) 35 sekund 
Záruka na uskladnění* 
*při pokojové teplotě a neotevřené nádobě 

6 měsíců 

 

Fyzikální vlastnosti   
Polymerní kyanoakrylát (pevný)   
Pevnost v tahu na NBR (guma) # 65 N / cm2 
Smyková pevnost na oceli 19,2 N / mm2 
Teplotní rozsah pro použití (polymer) -55 do +80 °C 
   
# =porušení materiálu   

 
 
Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se 
zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi 
lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro 
zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě 
ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. 
 
vystaveno: duben 2004 
změněno: leden 2005 
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TECHNICKÝ LIST 

Cyberbond 2610  
 
Krátký popis: 

Obsahuje technologii neomerů 
Středně viskózní a velmi snadno použitelné, extrémně rychleschnoucí téměř na 
všech materiálech jako guma, plast, dřevo, kůže, lepenka, papír atd. 

 
 

Fyzikální vlastnosti   
Monomerní kyanoakrylát (tekutý)   
Základní monomer etylester  
Vzhled bezbarvé/ 

čiré 
 

Viskozita při 20°C 120 mPa*s 
Hustota při 20°C 1,06 g / cm3 
Bod vzplanutí 86 °C 

 

Manipulační pevnost spoje,doba pro 
vytvoření manipulovatelného spoje: 

  

kov (ocel) 15 sekund 
plast (ABS) 1 sekund 
gumu (EPDM) 1 sekund 
dřevo (buk) 45 sekund 
Záruka na uskladnění* 
*při pokojové teplotě a neotevřené nádobě 

6 měsíců 

 

Fyzikální vlastnosti   
Polymerní kyanoakrylát (pevný)   
Pevnost v tahu na EDDM (guma) # 65 N / cm2 
Smyková pevnost na oceli 21,0 N / mm2 
Teplotní rozsah pro použití (polymer) -55 do +80 °C 
   
# =porušení materiálu   

 
 
Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se 
zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi 
lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro 
zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě 
ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. 
 
vystaveno: duben 2004 
změněno: leden 2005 
 
 


