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Už jsme si řekli, co to balza je, jak se řeže a brousí, a nyní něco o jejím lepení. Nebudeme 
se zabývat historickými lepidly, jako je kostní klíh nebo šelak. Pořád se ještě vyrábějí 
pro opravy historického nábytku, ale svými vlastnostmi už dávno nevyhovují. V prvních 
stavebnicích fy. IGRA byl ještě přiložený pytlík s práškovým škrobem, ze kterého po 
rozdělání s vodou vzniklo docela dobré škrobové lepidlo. Ale doba pokročila, a ob-
zvláště v modelářské chemii.

Už jsme si řekli, co to balza je, jak se řeže a brousí, a nyní něco o jejím lepení. Nebudeme 

technologie

5. LEPENÍ BALZY
Balzové dřevo se dá velmi dobře spo-

jovat a lepit. Již jsme si řekli, že dobře 
slepený spoj je dokonce pevnější, než 
balza sama. Dojde-li k lomu, pak většinou 
těsně vedle lepeného spoje. U spojů na 
balze proto téměř nepoužíváme pomoc-
ného převázání nití, které je nevzhledné, 
ale i zbytečné. K lepení balzy používáme 
několik druhů lepidel, která volíme po-
dle druhu spoje, nároků na pevnost či 
pružnost a někdy i podle doby tvrdnutí. 
Jsou to lepidla acetonová či nitroce-
lulózová, disperzní, polyuretanová, kon-
taktní, epoxidová a kyanoakrylátová. 

Acetonová lepidla
Ta byla donedávna nejčastěji 

používanými lepidly pro spojování balzy. 
Jejich hlavní složkou bývá celulóza 
rozpuštěná v acetonu či nitroředidle. Asi 
nejznámějším představitelem tohoto typu 
lepidel je proslulý Kanagom. Nyní je však 
na našem trhu řada dalších obdobných 
lepidel včetně zahraničních, v součas-
nosti výborné kvality a méně zatěžujících 
životní prostředí. Jmenujme alespoň Bi-
son Hard či UHU Hart. Z našich lepidel lze 
pro některé modelářské účely ještě do-
poručit lepicí nitrolak C 1107. Acetonové 
lepidlo si můžeme vyrobit i tzv. podomác-
ku, když rozpustíme čirý celuloid v ace-
tonu. Jeho kvalita je ovšem závislá na 
kvalitě surovin. Celuloid musí být pokud 
možno nový, starý, z nějž vyprchalo 
změkčovadlo, je křehký. Nejlépe se hodí 
chemicky čistý aceton. Nitroředidlo jako 
rozpouštědlo nezkoušejte, lepidlo příliš 
dlouho schne. Vynikající lepidlo získáme, 
když v chemicky čistém acetonu rozpus-
tíme acetylcelulózu (cellon) a přidáme 
10 až 15 % chemicky čistého etylacetá-
tu. Nicméně v současnosti má zřejmě 
domácí výroba lepidla opodstatnění snad 
jen v tom případě, že ho potřebujeme lit-
ry. Zásadně platí, že kvalitní acetonové 

lepidlo má být průhledné, nikoli bělavé, 
a nesmí bělat ani po nanesení. Pokud 
někdy přece jen zbělá (stává se zejmé-
na u staršího Kanagomu, je-li vyšší vlh-
kost vzduchu), zkusíme je po zaschnutí 
přetřít čirým acetonem, což většinou 
pomůže. Acetonové lepidlo používáme 
pro všechna běžná spojení při stavbě 
balzové kostry modelu. 

Pro spojování větších ploch nebo 
všude tam, kde na spoji opravdu záleží, 
používáme způsobu „dvojího lepení“. 
Spočívá v tom, že lepidlo naneseme 
v tenké vrstvě na obě spojované plochy 

a necháme zaschnout. Teprve potom 
naneseme další vrstvu lepidla, díly spo-
jíme a pod mírným tlakem necháme 
schnout. Při jednoduchém lepení se totiž 
první nános před „uschnutím“ stačí vsák-
nout do balzy a na samotný spoj už něk-
dy zbyde příliš málo lepidla a lepený spoj 
není dostatečně pevný. Ale při použití 
hustého lepidla se zase do balzy vsákne 
lepidla moc málo a drží pouze na po-
vrchu. Při namáhání se potom spoj uvolní 
i s tenkou povrchovou vrstvičkou balzy. 
Proto je výhodné „dvojí lepení“ - prvý 
nános lepidla se totiž vsaje do pórů balzy, 
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tím ji současně v okolí spoje i vyztuží, 
a teprve druhý nános zůstává na povrchu 
a oba díly spojí. 

Při běžném lepení kostry modelu 
(bodové spoje) schne acetonové lepid-
lo asi 15 až 30 minut. Spojujeme-li větší 
plochy, k nimž nemá vzduch volný přístup 
(destičky, přepážky atd.), musíme počítat 
s mnohem delší dobou na schnutí. I když 
se spoj zdá být pevný již za 1 až 2 hodiny, 
necháme podobné spojení schnout nej-
méně přes noc. Obecně lze ale říct, že 
k lepení větších ploch jsou vhodnější le-
pidla epoxidová, kontaktní nebo disperz-
ní. 

Jaká jsou specifika acetonových lepi-
del? Všechna tři vyjmenovaná (a většina 
ostatních) mají vysokou pevnost spoje. 
Jsou dostatečně tvrdá, takže spoj lze bez 
problémů brousit. Kanagom má navíc 
velkou stahovací schopnost, tj. že při vy-
prchání rozpouštědel zmenší objem a tím 
lepené díly, které k sobě ne zcela přesně 
doléhají, přitahuje k sobě. Někdy je to ale 
nevýhodné, neboť lepené části se tímto 
stahováním mohou zkroutit, jindy je to 
však neocenitelným kladem. Například při 
„sešívání“ roztrženého papírového pota-
hu nemá Kanagom konkurenci. 

Ale abychom neodbočovali od balzy. 
Stahování Kanagomem oceníme při 
slepování dvou prkének natupo k sobě. 
Pokud styčné plochy slušně slícujeme, 
stažením Kanagomu se jejich spoj po 
zaschnutí stane prakticky neviditelným. 
Po dobu schnutí lepidla však prkénka 
řádně zafixujeme, například špendlíky, 
k pracovní desce. 

Spojení balzy lepicím lakem nemá 
sice tak vysokou pevnost, lepicí lak se 
ale výborně hodí k lepení papírového 
potahu na balzovou kostru. Při lepení 

přiložíme papír na kostru a prosytíme jej 
lakem nanášeným štětcem. Říkáme, že 
papír na kostru přilakujeme. Lak s velkou 
výhodou můžeme použít i při metodě dvo-
jího lepení, kde místo první vrstvy lepidla 
použijeme na větší ploše právě nitrolak. 
Dokonale se do balzy vsakuje a uzavře 
póry, takže další vrstva, tentokrát už lepid-
la, se tolik nevsákne a síly lepeného spoje 
se roznesou na větší plochu.

Disperzní lepidla
Asi nejznámějším reprezentantem této 

skupiny lepidel mezi širší veřejností je le-
pidlo Dispercoll, v maloobchodě 
prodávané pod názvem Herkules. Ze za-
hraničních dostaneme v našich prodej-
nách například KLEIBERIT - MONTAGE 
LEIM 305, Bison Hout Lijm, Ponal WOOD, 
Pattex WOOD, SOUDAL 67A, Den Braven 
WOODFIX D3 a jiné. Společným znakem 
těchto lepidel je jejich smetanová kon-
zistence i barva. Disperzní lepidla lze ře-
dit vodou, ale po zaschnutí se již ve vodě 
nerozpouštějí. Ztvrdnutím také ztrácejí 
svou bílou barvu a stávají se čirými.

Disperzní lepidla se hodí jak 
k bodovému lepení balzové kostry, tak ke 
spojování větších ploch (nemají-li zkráce-
nou dobu schnutí), na nichž acetonové 
lepidlo zasychá příliš rychle. To platí zej-
ména o lepení tuhého potahu náběžných 
částí nebo i celých křídel, ocasních ploch, 
trupů, balzových trubek apod. U disperz-
ních lepidel není vhodný způsob dvojího 
lepení, neboť se tolik nevsakují a jsou 
hustší než lepidla acetonová. Práce s nimi 
je snadná, většinu z nich stačíme pohodl-
ně nanést na celou plochu. Spoj schne 
poněkud lépe než u acetonového lepid-
la, s výjimkou ploch s omezeným přístu-
pem vzduchu, kde je doba schnutí téměř 

stejná. Disperzní lepidla tvrdnou jen za 
přístupu vzduchu, můžeme jimi tedy lepit 
jen materiál pórovitý (dřevo, papír). Neda-
jí se použít například ke slepení dvou dílů 
z plexiskla. 

Disperzní lepidla zůstávají i v za-
tvrdlém stavu poněkud vláčnější než ace-
tonové. To je výhodnější obzvláště u kon-
strukcí namáhaných vibracemi, kde tvrdé 
spoje praskají. Musíme však počítat s tím, 
že lepený spoj nelze dobře brousit, neboť 
lepidlo přitom vytváří žmolky, které se ze 
spoje uvolňují. Doba schnutí je u běžného 
disperzního lepidla asi 1 až 2 hodiny, po-
dle velikosti lepené plochy a teploty i vlh-
kosti vzduchu. Některé druhy disperzních 
lepidel mají však dobu schnutí úmyslně 
zkrácenou na 15 a dokonce i na 5 minut.

Polyuretanová lepidla
Jsou asi nejmladší rodinou lepi-

del z našeho výčtu a proto nejméně 
rozšířenou. Přitom jejich vlastnosti jsou 
vcelku univerzální. Nejznámější zástup-
ci v modelářství jsou PUREX, SOUDAL 
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66A, Den Braven D4 a další. Vytvrzu-
jí působením vzdušné vlhkosti a při 
tom uvolňují malé množství CO2, takže 
napěňují. To je i není výhodné. Z volného 
spoje třeba dvou nosníků tak většina le-
pidla „odpění“ a ve spoji jej moc nezůs-
tane. Zato při lepení balzového potahu 
na polystyren není lepšího lepidla. Poly-
uretan vypění bublinky polystyrenu, ale 
i vpění do balzy a spoj je dokonalý. Takže 
tam, kde potřebujeme doplnit nějakou tu 
„škvírku“ je PU lepidlo dokonalé. Navíc 
po vytvrzení lze jednoduše brousit a je 
i pružné. Tím je vhodné k lepení především 
pružných a pórovitých hmot, jako EPP či 
EPS. Jenom jednu nevýhodu má, a tou je 
jeho barva - i po vytvrzení zůstává tmavě 
hnědé. Pro lepení míst, kam není přís-
tup vzdušné vlhkosti, stačí alespoň jednu 
plochu postříkat vodní mlhou. Nebojte se, 
PU lepidlo lepí i vlhké plochy.

Pro lepení balzových konstrukcí do-
poručuji ihned po přiložení lepených dílů 
k sobě přestříkat lepené místo vodní ml-
hou. Urychlí se tím vytvrzení a zpevnění 
povrchové vrstvy a lepidlo tak vypění 
dovnitř spoje. Malé množství na povrch 
vypěněného lepidla vytvoří koutové vy-
ztužení spoje (neodřezávat!). A pokud 
potřebujete spojit dva nelícující díly, není 
nic jednoduššího, než je slepit PU le-
pidlem a spoj přelepit jakoukoliv 
samolepicí páskou, třeba malířskou. Le-
pidlo tak zůstane uvnitř a dokonale vyplní 
nerovnosti spoje a zároveň i dotmelí. 

Doba vytvrzení PU lepidla je různá. 
Purex Rapid je vytvrzený už po 30 až 60 
minutách, ale na úkor pevnosti. Ostat-
ní vytvrzují 12 až 24 hodin. Záleží velmi 
na momentální vzdušné vlhkosti a okolní 
teplotě.

Kontaktní lepidla
Určitě nejznámějším kontaktním le-

pidlem u nás je Chemoprén. Existuje však 
i řada vynikajících zahraničních lepidel 
tohoto typu. Společným znakem kontak-
tních lepidel je jednak způsob, jakým se 
s nimi lepí, jednak jejich „gumová“ kon-
zistence po zaschnutí. Hodí se zejména 
na lepení větších ploch nebo na lepení 
takových dílů, které je nutné před lepením 
tvarově přizpůsobit, takže v nich zůstává 
určité předpětí (např. tuhý potah náběžné 
části křídla). Pro lepení větších ploch se 
kontaktní lepidla mohou ředit, například 
u Chemoprénu i řady dalších kontaktních 
lepidel je ředidlem trichlóretylén. Častou 
nevýhodou těchto lepidel je, že po použití 
ztrácejí za nějakou dobu (několik let) 
lepicí schopnost, takže se lepené díly – 
zejména když byly lepeny v předpjatém 
stavu – od sebe odlepují. A navíc de-
graduje i UV zářením, takže v poloprůs-
vitném spoji Chemoprén časem ztvrdne 
a přestane lepit.

Postup při lepení kontaktním lepidlem 
je následující. Lepidlo naneseme v tenké 
vrstvě na obě lepené plochy a necháme 
je zavadnout. Doba zavadnutí bývá různá 

podle použitého ředidla, většinou je to asi 
5 až 10 minut. Zda je lepidlo správně za-
vadnuté, poznáme zkušebním dotykem. 
Při lehkém dotyku by již nemělo být lep-
kavé. Poté oba lepené díly přitiskneme 
k sobě a po dobu schnutí lepidla řádně 
zatížíme (stiskneme svěrkami apod.). 
Vytěkávaná rozpouštědla prolnou navzá-
jem i povrchově zaschnuté vrstvy a ty 
se dokonale spojí. Pozor! Díly k sobě 
musíme hned napoprvé přiložit naprosto 
přesně, jakmile se totiž obě vrstvy lepid-
la spojí, už je neroztrhnete, a pokud ano, 
opětovné spojení už nebude pořádně 
držet. Doba schnutí kontaktního lepidla je 
opět různá. K dokonalému zaschnutí však 
bývá třeba 12 až 24 hodin.

Mezi kontaktní lepidla patří i ta ve 
spreji. Nemají nijak vysokou pevnost, ale 
pro plošné lepení např. fólie na polystyren 
jsou neocenitelná. Používají se i k při-
chycení papírové šablony na prkénko 
balzy či překližky. Při použití disperzního 
lepidla by se totiž papírová šablona „zkra-
batěla“ a při uhlazování se potom trhá. 
Všude tam, kde se lepí na velké ploše, 
ale vysoká pevnost není potřeba, jsou 
výborná.

RCM
(Pokračování)

inzerce


