Lepíme butylovou páskou
Co je to butylová páska a jaké má vlastnosti?
Butylové lepicí pásky jsou lepicí pásky s obsahem butylkaučukového lepidla. Jedná se o lepidlo, které má
specifické vlastnosti. Mezi jeho plusy patří to, že má skvělou přilnavost a výborně těsní. Je možné ho lepit
také na spoustu materiálů – jako je dřevo, kov i sklo, ale hlavně různé fólie, zdivo, omítka a také beton – tuto
vlastnost oceníte hlavně ve stavebnictví, ale mimo jiné se bude hodit i v různých průmyslových odvětvích.
Dál je potřeba si uvědomit, že pokud tuto lepicí pásku zapomenete třeba na sluníčku, opravdu rapidně se
zvedne její přilnavost. Platí zde přímá úměra – čím vyšší teplota, tím více lepí a naopak, pokud teplotu snížíte,
páska se vrátí do svého původního stavu. Snižovat teplotu donekonečna se ale nevyplácí – pamatujte si, že při
práci s butylovou lepicí páskou by jste si měli hlídat i teplotu – neměla by klesnout pod + 5 °C. Pokud se tak
stane, lepený spoj ztrácí svoji spolehlivost!

Jaké zásady platí pro práci s butylovou páskou?
Jednoduše se dá říct, že platí obecné zásady pro jakékoliv lepení a to ať s pomocí lepící pásky, nebo tmelu,
nebo jakéhokoliv jiného lepidla:
Lepicí pásku proto nalepujte na suché a čisté povrchy. Čisté – znamená odmašťené a zbavené nečistot – a to
jak ve formě prachu, tak kamínků a pilin nebo podobných jiných částeček.

Jak zlepšit přilnavost butylové lepicí pásky na podklad?
Tak tato zásada se týká hlavně stavebnictví. Samotná butylová páska je sice hodně kvalitní, může držet i na
takových podkladech jako je omítka, zdivo a beton, ale pro větší spolehlivost lepeného spoje tyto podklady
nikdy nezapomeňte předem napenetrovat dostatečnou vrstvou STAVLEPU. Věřte, že tato investice do Vámi
lepeného spoje se Vám opravdu vyplatí!
A další zásada pro kvalitní lepený spoj – butylová lepicí páska se Vám bohatě odmění ještě skvělejší přilnavostí
a těsností, když ji během nalepování nebudete nijak napínat a naopak ji pečlivě přitlačíte. Čím více přitlačíte,
tím bude lepený spoj spolehlivější! (A aby jste si při této činnosti neublížili, vyzkoušejte přítlačný váleček.)

A upozornění na závěr:
Naše butylové pásky jsou sice velmi šikovné, ale nehodí se pro lepení mechanicky namáhaných spojů. Také si
dejte pozor při aplikaci na gumu a plasty, tady si nejdříve vyzkoušejte, jestli nedojde k poškození podkladu.
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