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STACHEMA
Lepidla pro
truhlářskou výrobu
NÁBYTEK:
Masivní
Laminovaný
Dýhovaný
Čalouněný
Ohýbaný
Zahradní

Rozdělení lepidel do tříd dle certifikace

Lepidla jsou pravidelně testována v našich i nezávislých akreditovaných laboratořích. Certifikační orgán ITC provádí jednou ročně kontrolu výroby. Proto
naše lepidla vykazují dlouhodobě kvalitní lepený spoj a snadné použití.
Naše laboratoře jsou schopny pomoci zákazníkům s výběrem správné lepicí
hmoty nebo odzkoušet pevnost lepeného spoje. Po dohodě jsme schopni naše
lepidla modifikovat přesně podle přání zákazníka, případně mu pomoci s nastavením výrobního postupu.

Nejběžnější rozdělení nábytkářských lepidel je dle normy ČSN EN 204. Tato
norma rozděluje lepidla dle odolnosti proti vodě. Neznamená to, že D2 má
v suchém prostředí horší fyzikálně-mechanické vlastností než D4. Může
tomu být právě naopak. Základní surovina nemusí být výrazněji upravovaná
pomocnými látkami, které zvyšují odolnost lepicí hmoty proti vodě.
Třída
trvanlivosti

Příklady klimatických podmínek a oblasti použití
Podmínky dané normou ČSN EN 204

D1

Interiér, kde vlhkost dřeva nepřekročí 15 %

D2

Interiér s příležitostným krátkodobým působením tekoucí nebo
kondenzované vody a/nebo občasnou vysokou vlhkostí vzduchu
za předpokladu, že nárust vlhkosti dřeva nepřesáhne 18 %

D3

Interiér s častým krátkodobým působením tekoucí nebo kondenzované vody a/nebo působením vysoké vlhkosti vzduchu.
Exteriér chráněný před působením povětrnostních vlivů.

D4

Interiér s častým dlouhodobým působením tekoucí nebo kondenzované vody. Exteriér vystavený povětrnostním vlivům avšak
opatřený přiměřenou povrchovou úpravou.
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Dýhování
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Plošné lepení lamina

Výrobky pro interiér
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Použití

Výroba eurooken, eurohranolů

Montážní lepení (kolíkové spoje ap.)

Tabulka lepení dřeva

Nekonečný vlys
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Certifikace lepidel

Výroba spárovky

CERTIFIKACE LEPIDEL DLE ČSN EN

PRACOVNÍ POSTUP
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* Bližší informace v TL a v katalogu STACHEMA CZ

VINALEP 823 D2

Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Univerzální středně rychle vytvrzující disperzní lepidlo kategorie D2 (EN204/D2), určené zejména do interiéru s příležitostným působením zvýšené vlhkosti nebo tekoucí vody.
Lepidlo vytváří funkční a transparentní spoj. Nejběžnější využití lepidla je při výrobě interiérového nábytku a jeho dílců a to ze všech dřevin či materiálů na bázi dřeva. OD: 3 – 7 min.
Užití: dřevo, aglomerované materiály, dýhování, montážní lepení, EN 204/D2 interiér.
Spotřeba:

cca 130 – 200 g/m2

Balení (kg):

0,25; 0,5; 1; 5; 17; 120; 1000

VINALEP 830 D3

Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Vysoce kvalitní a široce použitelné disperzní lepidlo kategorie D3 (EN204/D3),
určené do interiéru s krátkodobým působením zvýšené vlhkosti nebo tekoucí vody, či
chráněného exteriéru. Vhodné pro výrobu interiérového nábytku (kuchyně, koupelny).
Pro montážní lepení a lepení plovoucích podlah. S tužidlem LEABOND WBN je dosaženo kategorie D4. Oproti VINALEP 836 vyšší viskozita a kratší zasychání. OD: 3 – 7 min.
Užití: dřevo, aglomerované materiály, montážní lepení, plovoucí podlahy, dýhování,
EN 204/D3 interiér, chráněný exteriér.
Spotřeba:

cca 130 – 200 g/m2

Balení (kg):

1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000

VINALEP 836 D3

Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Vysoce kvalitní a široce použitelné disperzní lepidlo kategorie D3 (EN204/D3),
určené do interiéru s krátkodobým působením zvýšené vlhkosti nebo tekoucí vody, či
chráněného exteriéru. Vhodné pro výrobu interiérového nábytku (kuchyně, koupelny). Pro
montážní lepení a  lepení plovoucích podlah. S tužidlem LEABOND WBN je dosaženo kategorie D4. OD: 3 – 7 min.
Užití: dřevo, aglomerované materiály, montážní lepení, plovoucí podlahy, dýhování, voštinové dveře, EN 204/D3 interiér, chráněný exteriér.

LEPENÍ DŘEVA

Spotřeba:

cca 130 – 200 g/m2

Balení (kg):

1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120

VINALEP 840 D4-D
Využití PVAc a PUR lepidel
PVAc a PUR lepidla patří v současné době
k nejpoužívanějším lepidlům při výrobě nábytkářských produktů. Nejvhodnější jsou
pro lepení konstrukčních truhlářských spojů. Dále jsou široce využívány při dýhování,
výrobě spárovek. Jsou používány pro lepení
jak masivního dřeva tak i aglomerovaných
dřevěných materiálů.

Lepení PVAc a PUR lepidly:
Vlhkost dřeva pro výrobu interiérového nábytku nemá
přesáhnout 8 % a pro lepení otvorových výplní 13 %.
V případě vyšších vlhkostí kontaktujte technology výrobce. Pro zlepšení voděodolnosti, je vhodné provést
oboustranný nános lepidla.

Postup lepení:
1. Lepenou plochu srovnejte do roviny.
2. Lepený povrch očistěte, zabavte mastnoty a prachu.
3. Lepené plochy přebruste, vznikne mechanická adheze.
4. Přečtěte si technický list používaného lepidla.
5. Naneste lepidlo v souladu s technickým listem.
6. Dodržujte otevřený čas použitého lepidla.
7. Dodržujte lisovací čas a lisovací tlak pro daný produkt.
8. Lepicí hmoty používejte při teplotách 15 °C – 30 °C.
Teplota okolí výrazně mění otevřený a lisovací čas.
* Pro urychlení procesu vytvrzeni u PUR lepidel je vhodné
lepené povrchy navlhčit vodní mlhou.

SYSTÉMY PRO LEPENÍ DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ

PVC A PUR
LEPIDLA
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Disperzní lepidlo na dřevo

Popis: Vysoce kvalitní jednosložkové disperzní lepidlo kategorie D4 určené do interiéru s
častým dlouhodobým působením vlhkosti, tekoucí nebo kondenzované vody. V exteriéru
vystavený povětrnostním vlivům, avšak opatřený dostatečnou povrchovou úpravou. Vhodný pro lepení okenních a dveřních profilů, nábytku s požadavky na zvýšenou vlhkostní
odolnost. OD: cca 5 min.
Užití: dřevo, aglomerované materiály, montážní lepení, okenní a dveřní profily, EN 204/
D4 interiér, exteriér.
Spotřeba:

cca 130 – 200 g/m2

Balení (kg):

5; 30 (s ventilem)

VINALEP PUR BOND D4
Polyuretanové lepidlo

Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo medovité konzistence a barvy, kategorie D4
(EN 204/D4) a C4 (EN 12765/C4). Lepený spoj dosahuje manipulační pevnosti za 50 minut. Lepí
jakékoliv dřevo, vč. lakovaného, dále kovy, některé plasty, sklo, minerální hmoty. OD: 20 min.
Užití: dřevo, aglomerované materiály, kovy, některé plasty, sklo, minerální hmoty, EPS,
montážní lepení, konstrukční lepení, okenní a dveřní profily, nekonečný vlys (nenosné účely),
EN 205/D4 a EN 12765/C4 interiér, exteriér.
Spotřeba:

100 – 200 g/m2

Balení (kg):

5; 220

LEABOND WBN
Tužidlo

Popis: Síťující přísada (tvrdidlo) do disperzních lepidel na bázi polyuretanů, akrylátů a polyvinylacetátu. Po vyschnutí způsobuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje i jeho vodovzdornosti. Doporučuje se zejména použití s lepidly VINALEP 830,
VINALEP 836 a s některými lepidly AKRYLEP. OD: 3 – 7 min.
Mísení:

1 : 25 – 1 : 17

Balení (kg):

1; 10; 60

Lignofix® D4 EXPRESS

Jednosložkové rychle vytvrzující polyuretanové tixotropní lepidlo
Popis: Rychle vytvrzující tixotropní lepidlo kategorie D4 dle EN 204 pro lepení dřeva a většiny
stavebních materiálů, např. kovu, keramiky, plastů (mimo PTFE, PP, PE), izolačních
materiálů (polystyren a sklovláknité materiály). Dřevěné lepené materiály lze opracovávat po
15 min od zalisování, plné vytvrzení za cca 24 hod. Je vhodné i pro vysoce namáhané spoje.
Díky tixotropním vlastnostem z lepeného spoje nevytéká, minimálně dopěňuje. Odolává
změkčovadlům. Pracovní teplota: od -5 °C. Otevřená doba: 3 – 7 min
Užití: dřevo, aglomerované materiály, kovy, některé plasty, sklo, minerální hmoty, EPS, montážní
lepení, konstrukční lepení, lepení stupnic schodů, soklových lišt, EN 205/D4 interiér, exteriér.
Spotřeba:

cca 100 – 200 g/m2 nános v housenkách

Balení:

kartuše 310 ml

PRACOVNÍ POSTUP

TAVNÁ LEPIDLA
BAM 1667

TAVNÁ LEPIDLA
Tavná lepidla jsou velmi rozšířená
ve výrobě nábytku. Lepí se jimi hrany
stolů aA:pracovních desek, oplášťují se
Postup
1.	jimi
Přebroušení
nutné pro odstranění
degradovarůznépovrchu
lištyjedekoračními
foliemi,
né povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro aplikaci
dýhuje se s nimi apod. Výhodou je jejich
penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou brusrychlost
lepení.
kou.

Postup lepení tavnými lepidly:
1. Lepidlo naneste tryskou, kotoučkem nebo válečkem.
2. Dodržujte doporučenou teplotu zpracování.

Popis: Tavné lepidlo složené ze syntetických pryskyřic, EVA kopolymeru a plniv. Velmi nízký zápach taveniny. Kombinuje vysokou teplotní odolnost s nízkou
teplotou tavení. Je určen pro lepení hran z PVC, HPL a nákližků z dřeva. Lepidlo
se širokým spektrem použití.
Viskozita při 200 °C (Brookfield) – 64.000 mPas
Rychlost posuvu – nad 12m/min
OD: střední až krátká (3-5 s)
Barevné modifikace – bílá, černá
Teplota zpracování:

190–220 °C

Balení (kg):

pytel 3 kg, pytel 20 kg

BAM FUTURA 308

Transparentní tavné lepidlo pro lepení hran
Popis: transparentní tavné lepidlo pro lepení hran. Kombinuje vysokou teplotní
odolnost s nízkou teplotou tavení a zejména absenci plniv – transparentní lepená spára. Je určen pro lepení hran z PVC, HPL, nákližků ze dřeva, softforming.
Lepidlo s širokým spektrem použití, pro lepení obtížně lepitelných materiálů.
Viskozita při 200 °C (Brookfield) – 75.000 mPas
OD: střední až dlouhá
Barevné modifikace – čiré

3. Lepené plochy slepte během otevřené doby.
4. Dodržujte parametry stanovené výrobcem tavného zařízení.

Teplota zpracování:

180–200 °C

Balení (kg):

pytel 3 kg, pytel 20 kg

BAM 2049

SYSTÉMY LEPENÍ TAVNÝMI LEPIDLY

Tavné lepidlo složené ze syntetických pryskyřic

Tavné lepidlo pro lepení hran
Popis: Tavné lepidlo pro lepení hran. BAM 2049 se používá v dřevozpracujícím
průmyslu. Kombinuje vysokou teplotní odolnost a nízkou teplotu tavení. Je určen
pro lepení hran z PVC, HPL a nákližků z dřeva. Vyniká vysokou počáteční pevností,
rychlým nástupem pevnosti a nízkým zápachem taveniny.
Viskozita při 200 °C (Brookfield) – 47.500 mPas
OD: střední
Rychlost posuvu – nad 12 m/min
Barevné modifikace – natural, bílá, černá
Teplota zpracování:

190–220 °C

Balení (kg):

pytel 3 kg, pytel 20 kg

BAM 997

Transparentní tavné lepidlo pro lepení hran
Popis: BAM 997 se používá v dřevozpracujícím průmyslu. Kombinuje vysokou
teplotní odolnost s dobrými vlastnostmi za nízkých teplot. Je určeno pro lepení
hran z PVC, HPL a nákližků dřeva. Lepidlo je určeno pro hranování, softforming
a postforming.
Viskozita při 200 °C (Brookfield) – 110.000 mPas
Rychlost posuvu – 18-90 m/min
OD: krátká (3-4 s)
Barevné modifikace – natural, bílá, černá
Teplota zpracování:

190–220 °C

Balení (kg):

pytel 3 kg, pytel 20 kg

LEAQUID 9

Čistidlo na hrany

Popis: Přípravek slouží k čištění plastových (ABS) nábytkových hran. Plní funkci
odmašťovadla i odstraňovače zbytkového tavného lepidla naneseného na hraně.
Nezanechává šmouhy. Nenarušuje povrch hrany.

Balení (l):

0,25; 1; 10
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SYSTÉMY
LEPENÍ ROZPOUŠTĚDLOVÝMI
LEPIDLY
SYSTÉMY OŠETŘENÍ
DŘEVĚNÝCH PODLAH

PRACOVNÍ POSTUP

ROZPOUŠTĚDLOVÁ
LEPIDLA

Lignofix® PREN
Rozpouštědlové chloroprenové kontaktní lepidlo
Popis: Univerzální chloroprenové kontaktní lepidlo bez obsahu toluenu. Vhodné pro ruční
oplášťování, postforming a pro spojování dřeva s jinými materiály (koženka, pryž, kovy).
Výhody: ergonomické balení pro menší aplikace
Pracovní teplota: od +15 °C
OD: 50 min
DZ: 2 – 20 min (test dotykem)
Teplotní odolnost: 80 °C
Spotřeba:

cca 200 – 400 ml/m2 (oboustranně)

Balení (l):

0,13 tuba; plechovka 0,33; 0,33 + 50% zdarma

ČESKÝ PREN E25 Extrém
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo pro mechanicky a teplotně namáhané spoje,
vhodné pro spojování dřeva s jinými materiály (koženka, pryž, kovy). Lze použít při ručním
lepení nábytkových hran (melamin, papír, ABS, kov), pro ruční dýhování zakřivených ploch
nebo pro ručně prováděný postforming (folie na zaoblené přední hrany stolů a pracovních
desek). Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej).
Výhody: vysoká teplotní odolnost, dobrá lepivost, rychlé zasychání, odolává nízkým teplotám
OD: 20 min.
DZ: 5–10 minut
Teplotní odolnost: 90 °C

ROZPOUŠTĚDLOVÁ
LEPIDLA
Rozpouštědlová lepidla se používájí
zejména při výrobě čalounění. Dále
jsou vhodné pro lepení dřevěných
modelů a pro technologie postforming či softforming a také při dýhování zakřivených ploch.

5

Spotřeba:

200 – 300 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 5; 15;

UNILEP RS1
Rozpouštědlové lepidlo pro nábytkářství a obuvnictví
Popis: Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení v obuvnictví, nábytkářství (postforming,
dýhování zakřivených ploch) a pro konstrukční lepení. Vhodné pro lepení pryže, kůže,
dřeva, PUR pěn, melaminových fólií (Umakart), papíru, textilu, kovů, skla aj. Pro
dosažení lepší tepelné a chemické odolnosti a vyšší pevnosti spoje lze použít Unilep RS1
jako dvousložkové lepidlo s přídavkem tvrdidla LEABOND SBS.
Výhody: tradiční širokospektrální lepidlo
OD: 30 min.
DZ: 10-20 min.
Teplotní odolnost: 80 °C (s Leabondem SBS 100 °C)
Spotřeba:

200 – 300 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10

UNILEP SPRAY H24
Lepidlo pro čalounění
Popis: Speciální nejen stříkatelné kontaktní lepidlo pro lepení čalounění včetně lepení
koženky a kůže. Vysoká teplotní odolnost a mechanická pevnost, dobrá adheze na pěny,
dřevo, kovy a mnoho plastů vč. PE sedáků. Lze využít i při lepení laminátů. Vhodné pro
dýhování zakřivených ploch, softforming a pro lepení nábytkových hran.Tryska stříkací
pistole min. 2 mm. Výrobek má nižší viskozitu, ale lze ho bezproblémově nanášet i ručně
(váleček, štětec). Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej).
Výhody: vysoká teplotní a mechanická odolnost, široká škála užití
OD: max. 20 min.
DZ: 10 s - 3 min.
Teplotní odolnost: 105 °C
Spotřeba:

150 – 300 ml/m2 (oboustranný nános)

Balení (kg):

0,85; 8,5; 21

LEABOND SBS

Postup lepení rozpouštědlovými lepidly
– kontaktní lepení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lepené plochy vysušte, očistěte, zbavte prachu a odmastěte.
Na obě plochy naneste tenkou vrstvu lepidla.
Lepidlo nechte zavadnout (odvětrat), tj. částečně zaschnout.
Lepené plochy poté spojte a zatižte.
Dodržujte dobu zavadnutí uvedenou pro každý produkt.
Lepicí hmoty používejte při teplotách 15 °C – 30 °C. Teplota
okolí výrazně mění otevřený a lisovací čas.

Izokyanátové tužidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti určené
pro rozpouštědlová lepidla
Popis: LEABOND SBS se používá jako pomalu síťující přísada (tužidlo) do rozpouštědlových lepidel na bázi chloroprenového kaučuku nebo polyuretanu. Nezpůsobuje
téměř žádné barevné změny v lepidle. Po zaschnutí lepidla způsobuje významný nárust tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje, zvýšení přilnavosti k podkladu
i jeho vodovzdornosti.
Spotřeba:

1:20 (LEABOND SBS : lepidlo)

Balení (l):

0,25; 1

UNILEP LA

Transparentní univerzální lepidlo
Popis: Univerzální lepidlo vhodné k lepení dřeva a výrobků ze dřeva a spojování s jinými
materiály (kůže, textil, papír, sklo, keramika a některé plasty). Vhodné pro modeláře.
Lepený spoj dobře odolává povětrnosti a vodě.
Výhody: vhodné i pro lepení polystyrenu
OD: 20 min.
DZ: 3-6 min
Teplotní odolnost: 100 °C
Spotřeba:

200 – 400 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10; 25

Povrchové úpravy
v barvách kvality

Fasádní barvy
Interiérové barvy
Nátěry na betonové konstrukce
Omítkoviny
Penetrace
Lazurovací laky
Emaily pro vnitřní i venkovní použití
Hydroizolační prostředky

Hydrofobizační nátěry
Tónovací pasty
Zateplovací systémy
Dekorativní povrchy
Epoxidové nátěry
Polyuretanové nátěry
Gumové koberce
Kamenné koberce

Divize Povrchové úpravy • U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný • povrchoveupravy@stachema.cz • tel.: +420 312 500 062-5

Průmyslová lepidla
umění spojovat

Pro čalouníky, na dřevo a nábytek
Na parkety a podlahoviny
Na obuv a kůži, papír a obaly
Pro automotive a speciality
Samonivelační hmoty
Lepidla pro řemeslníky a kutily

Polyuretanové systémy
Lepidla pro packaging a labeling
Ředidla a odstraňovače lepidel
Vodorovné dopravní značení
Pryskyřice

Divize Průmyslová lepidla • Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno • prumyslovalepidla@stachema.cz • tel.: +420 720 942 076

Speciální malty
stavební hmoty s tradicí

Reprofilační malty na opravy betonových
konstrukcí
Opravné a kosmetické malty na beton
Malty, lepidla a stěrky pro zateplovací systémy
Hydroizolační hmoty
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Speciální zálivky
Samonivelační hmoty
Lepidla na obklady a dlažby
Spárovací hmoty
Těsnicí cementové malty

Divize Speciální malty • K Nádraží 197/ 1, 281 21 Červené Pečky • specialnimalty@stachema.cz • tel.: +420 601 332 332

Chemické přípravky
chemie pro život

Lignofix – ochrana dřeva
Laguna – bazénová chemie
Fungi – protiplísňové přípravky
Protipožární nátěry
Zakázková a smluvní výroba

Dezinfekční přípravky
Přípravky proti hmyzu
Anti-graffiti program
Čištění dřeva

Divize Chemické přípravky • Sokolská 1041, 276 01 Mělník • chemickepripravky@stachema.cz • tel.: +420 315 670 392

Stavební chemie
dáváme betonu charakter

Materiály pro výrobu betonů a malt:
Superplastifikátory, plastifikátory
Provzdušňovací přísady
Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí betonu
Zpomalující přísady
Odformovací prostředky
Prostředek na čištění betonu

Hydrofobizační prostředky
Přísady do malt

STACHEMA CZ s.r.o.

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1
Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

Region SEVER, středisko Červené Pečky
K Nádraží 197/1
281 21 Červené Pečky
objednavkypecky@stachema.cz
tel: +420 601 332 332

Region JIH, středisko Planá nad Lužnicí
Chýnovská 751
391 11 Planá nad Lužnicí
objednavkyplana@stachema.cz
tel.: +420 381 200 911-3

Region SEVER, středisko Slaný
U Ploché dráhy 294,
274 01 Slaný
objednavkyslany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5

Region JIH, středisko Plzeň
Ostrovní 5
301 00 Plzeň
objednavkyplzen@stachema.cz
tel.: +420 736 630 081

Region MORAVA, středisko Rousínov
Tománkova (areál Jitona)
638 01 Rousínov
objednavkyrousinov@stachema.cz
tel.: +420 730 894 575, +420 730 894 579
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