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Epoxidová lepidla
Mnohdy se nazývají i jako lepidla 

„dvousložková“. To proto, že jejich tvrd-
nutí není založeno na vysychání ředidla či 
vody, nýbrž na chemické molekulární reak-
ci pryskyřice a tvrdidla. Toho se ale v praxi 
dá s výhodou použít pro různou úpravu 
vlastností vytvrzeného lepidla. Ať už plas-
tifi kátorem zvýšit pružnost nebo upravit 
rychlost vytvrzení... Všechna epoxidová 
lepidla sestávají z vlastní pryskyřice a tvr-
didla. U zahraničních lepidel bývá poměr 
při jejich míchání takřka výhradně 1:1, 
u našich se většinou dává více pryskyřice 
a míchá se v různém poměru buď hmot-
nostním, nebo objemovém, což vyžaduje 
nároky na přesnost míchání. 

Lepidla na bázi epoxidových pryskyřic 
jsou obecně považována za nejvhod-
nější pro pevnostní spoje. Jejich pevnost 
v tlaku i ve smyku je po vytvrzení totiž 
obrovská (zato v tahu a ohybu nic moc). 
Dá se s nimi lepit řada běžných materiálů, 
a proto je s výhodou použijeme, le-
píme-li balzu s jiným materiálem, 
například s překližkou či kovem. Jejich 
další výhodou je, že se vytvrzují bez 
přístupu vzduchu, proto jsou zvlášť vhod-
ná například k lepení balzového potahu 
na polystyrenové jádro křídla. Protože 
epoxidová lepidla nemění při vytvrzování 
svůj objem, hodí se také tam, kde nám má 

lepidlo zároveň posloužit jako tmel. Naším 
stále ještě nejznámějším epoxidovým le-
pidlem z domácí produkce je ChS Epoxy 
1200. Jeho pevnostní parametry jsou 
vynikající, avšak oproti obdobným za-
hraničním lepidlům má jednu nevýhodu. 
A tou je poněkud nižší teplotní odolnost 
(krátkodobě jen asi 100 °C, dlouhodobě 
40 až 60 °C). Také má delší dobu vytvr-
zování - 48 hodin (úplné vytvrzení 7 dní!). 
Dalším domácím epoxidovým lepidlem je 
například Lepox. Lepidel z dovozu je nyní 
v prodejnách nepřeberná škála. A tak jen 
namátkou vyjmenujme americký Devcon 
či německé epoxidy R & G, ale univer-
zálních značek je spousta, např. ZAP, 
BSI, Alteco, Bison a další. V současné 
době má již většina epoxidových lepidel 
zkrácenu dobu vytvrzování na 30, 15 ale 
klidně i na 5 minut. Rychle se vytvrzující 
lepidla ovšem nejsou vhodná k lepení 
velkých ploch. 

Lepení epoxidovými lepidly je poměrně 
jednoduché. Po smíchání dřevěnou (plas-
tikovou) špachtlí, či kusem smrkové lišty, 
lepidlo naneseme na styčnou plochu 
jednoho dílu a obě lepené části k sobě 
přitiskneme. Do úplného vytvrzení lepi-
dla musíme lepené díly zajistit ve správné 
poloze, neboť lepidlo je (na rozdíl od 
většiny předchozích typů) neudrží. Epo-
xidová lepidla jsou ve své většině po 

vytvrzení dostatečně tvrdá, takže je lze 
brousit. Výjimku v tomto ohledu tvoří ze 
známějších epoxidů italské Kibo, jež 
zůstává i po vytvrzení poněkud „gumové“. 
Naprostá většina těchto lepidel je po vy-
tvrzení čirá nebo mírně zažloutlá. Pokud 
je lepidlo po namíchání příliš husté, dá 
se zředit. Odborníci doporučují výhradně 
metylalkohol, ale pro běžné účely postačí 
i denaturovaný líh a většinou i aceton 
či nitroředidlo. Snižuje to sice pevnost 
i tvrdost vytvrzeného lepidla, ale při naší 
práci to s největší pravděpodobnos-
tí ani nepoznáme. Jakmile však epoxid 
zředíme, musíme počítat s tím, že ředidlo 
se v průběhu tvrdnutí odpařuje, což zna-
mená, že lepidlo mění svůj objem. Pozor 
tedy v případech, kdy lepidlo používáme 
zároveň jako tmel.

Různými příměsemi můžeme změnit 
takto vytvořený tmel z pouhého tmelu 
na např. „tekutý kov“ kdy díky duralovým 
či ocelovým pilinám získá lepidlo vlast-
nosti skutečného kovu (potom lze bez 
problémů vyříznout závit), nebo přidáním 
skelných či uhlíkových vláken (nastříhané 
odřezky tkaniny) zase laminát. 

V případě potřeby lze epoxidová le-
pidla i barvit. Buď přimícháním práš-
kových barev (až do 50 % objemu), nebo 
barvami na bázi lihu (ale obojí snižuje 
výslednou pevnost lepidla).

lepidlo zároveň posloužit jako tmel. Naším vytvrzení dostatečně tvrdá, takže je lze 
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Doba vytvrzení dvousložkového lepi-
dla lze zkrátit zvýšením teploty při reakci. 
V praxi to znamená lepený díl dát do trou-
by nebo alespoň na sluníčko. Výši teploty 
a dobu vytvrzování upřesňuje v návodu 
výrobce. V tomto snad jediném případě je 
spěch ku prospěchu, protože vytvrzování 
za vyšších teplot vylepšuje mechanické 
vlastnosti lepidla.

Kyanoakrylátová lepidla
Tak zvané „prstolepy“ či „vteřinová“ 

lepidla jsou hitem zhruba posledních 
pětatřiceti let. Jsou založena na bázi 
kyanoakrylátu a vytvrzují se vzdušnou vlh-
kostí, která mění jejich molekulární vazbu. 
Vyznačují se vysokou pevností a tvrdostí, 
a také tím, že lepí téměř všechny běžné 
materiály. Speciálními kyanoakrylátovými 
lepidly pak lze lepit i většinu plastických 
hmot. Nemá asi smysl zde jednotlivá 
kyanoakrylátová lepidla vyjmenovávat, 
neboť jejich výběr a množství obchod-
ních názvů na našem trhu neustále roste. 
Ta běžná jsou dnes dostupná prakticky 
v každé drogerii. Obecně se taková lepi-
dla dělí na řídká, střední (středně hustá) 
a hustá. Jak názvy napovídají, liší se svou 
viskozitou, ale také dobou tvrdnutí. Řídká 
lepidla tvrdnou (jsou-li čerstvá) prakticky 
okamžitě, během 2 až 5 sekund. Střed-
ní tvrdnou asi 15 až 30 sekund a hustá 
1 až 5 minut. K lepení bodových spojů, 
například na balzové kostře modelu, se 
hodí lepidla řídká nebo středně hustá. 
U dílů, které musíme ještě po nanesení 
lepidla ustavit do přesné polohy, lze 
doporučit lepidla hustá. Postup lepení 
řídkými kyanoakrylátovými lepidly je 
poněkud odlišný od lepení jinými druhy 
lepidel. Lepené díly nejprve přiložíme 
k sobě a ustavíme do přesné polo-
hy. Teprve potom do spáry mezi nimi 
kápneme lepidlo a to se vzlínavostí samo 
rozlije po celé lepené ploše. Stejně pos-

tupujeme i při opravách na letišti, k nimž 
jsou kyanoakrylátová lepidla vzhledem 
k velmi krátké době tvrdnutí jako stvořená. 
Při venkovních lepeních však pouze po-
zor na to, že doba potřebná k vytvrdnutí 
se prodlužuje s klesající teplotou ovzduší. 

Pro urychlení vytvrzení je výhod-
né u kyanoakrylátových lepidel použít 
aktivátor (urychlovač). Lze s ním zastří-
knout už slepený spoj nebo nastříkat 
aktivátor na jednu lepenou plochu, ne-
chat chvilku odvětrat a na druhou plochu 
nanést lepidlo. Po vzájemném spojení doj-
de k okamžitému slepení. Tento způsob 
se používá zejména tam, kde pro ne-
rovnost podkladu musíme lepit větší vrst-
vou lepidla, ale chceme rychlé vytvrzení.

Také kyanoakrylátové lepidlo lze použít 
jako tmel. K takovému účelu jsou do nich 
prodávána plnidla. Jde o tzv. mikroba-
lony, velice malé skleněné duté kuličky, 
připomínající na omak jemný prášek. 
Plnidlo nasypeme do mezery mezi díly 
a pak na ně kápneme lepidlo, jež se mezi 
nimi rozteče a ztvrdne. Ztvrdlý tmel má 
však prakticky tvrdost skla a tak je jeho 
broušení velmi obtížné.

S dobrými výsledky lze vteřinová lepi-
dla použít i při opravě laminátových dílů. 
Velmi dobře se se 
skelnými vlákny spo-
jí a na malé ploše 
(při drobné opravě) 
zcela vyhoví. Opra-
va je navíc oproti 
laminovací pryskyřici 
opravdu „vteřinová“.

Ochrana zdraví při 
práci s lepidly

Používání osob-
ních ochranných 
pracovních prostřed-
ků při práci s che-
mikáliemi a různými 
jinými škodlivinami 
je dnes již samozřej-
mostí, ale stejně 
tak bychom měli 
o své zdraví dbát 
i při modelaření. Vel-
mi zdraví škodlivé 

Obr. 8 Obr. 9

Obr. 10 Obr. 11

jsou například výpary z kyanoakrylátových 
lepidel a epoxidů, ale ani k pokožce 
nejsou tato lepidla nijak šetrná. Navíc 
častým stykem s těmito dráždivými lát-
kami se v organismu vyvíjí přehnaná 
reakce na ně (alergie). Proto doporuču-
jeme již od počátku při práci, obzvláště 
s vteřinovými a dvousložkovými lepidly, 
dbát zvýšené opatrnosti a třeba late-
xové rukavice koupené v jakékoliv lékárně 
jsou samozřejmostí a za pár korun. Pro-
ti vdechování škodlivin, např. „kouře“ 
z vteřinovky, je nejlepší protiplynový fil-
tr kombinovaný s filtrem proti pevným 
částicím, ale jeho používání je opravdu 
nepohodlné, tak při lepení alespoň řád-
ně větrejte a lepení provádějte v „průva-
nu“. Výrobci vteřinových lepidel jsou si 
alergií vědomi a vyrábí proto i lepidla se 
sníženou dráždivostí (např BSI). Jejich 
cena je ale samozřejmě vyšší.

Pomůcky k lepení balzy   
Špendlíky jsou nepostradatelné ne-

jen při lepení, ale také při práci mo-
deláře vůbec. Používáme pouze tenké, 
ocelové, s dlouhou špicí a skleněnou 
hlavičkou, jedny z nejlepších jsou ento-
mologické nerezové špendlíky. Ostatní 
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jsou totiž tlusté, tupé a s malou hlavičkou. 
Samozřejmě, že nejvýhodnější pro prá-
ci jsou modelářské špendlíky, které jsou 
vyráběny právě k tomuto účelu. U nás 
je kdysi zavedl do výroby podnik Mode-
la, dnes je výrobců více a je také rozdíl 
v kvalitě. Po každém použití špendlíky 
očistíme, protože zaschlé lepidlo brání 
novému zapíchnutí a způsobuje, zejména 
v balze, trhlinky (obr. 8). Protože balza je 
materiál poměrně řídký a kolmo zapích-
nuté špendlíky jejím sevřením takřka 
nedrží, špendlíky zapichujeme do balzy 
vždy šikmo a střídavě, spojované díly tak 
drží mnohem lépe pohromadě (obr. 9). 
Před vyjmutím ze zaschlého spoje je uvol-
níme pootočením. To je důležité zejména 
u choulostivějších spojů. 

Pérové kolíčky na prádlo dobře na-
hrazují při běžné práci z modelářského 
hlediska hrubé truhlářské svěrky. Přidržu-
jeme jimi k sobě slepované drobněj-
ší součásti. Pokud je máme, dáváme 
přednost kolíčkům dřevěným, z nichž 
vybíráme ty, které mají silné pero a při 
stisku vyvinou dostatečný tlak. Kolíčky 
lze upravit seříznutím podle obr. 10, 
abychom je dostali i na méně přístupná 
místa. Přidržujeme-li však k sobě měkký 
materiál, bráníme vzniku otlaků podlož-
kou z vhodného materiálu, karton, plech, 
lišta… (obr. 11).

Dnes už dřevěné kolíčky moc k sehnání 
nejsou, ale zato za pár korun lze sehnat 
sady pružinových svorek o různých sílách 
přítlaku a různých tvarů. Určitě jsou vhod-

nější než kolíček, protože jejich dosedací 
ploška je otočná a má větší plochu, takže 
se přizpůsobí lépe povrchu a tolik jej i bez 
podložky neomačká.

Zahrocená lišta (špejle) slouží 
k nanášení lepidla na spoj. Udržujeme 
ji vždy čistou, často ji otíráme nebo 
i oškrabujeme. Jinak zasychající lepidlo 
vytvoří na špičce chuchvalce, což ztěžu-
je práci. Hodí se i drát, třeba z jízdního 
kola. Štětečky nejsou vhodné, protože 
i při největší péči časem zaschnou a ztuh-
nou, a navíc barva rukojeti či lepidlo držící 
štětiny se někdy v lepidle rozpouštějí. 

I když koupíme acetonové či disperzní 
lepidlo ve velké nádobě, nepracujeme 
při lepení s celým množstvím, neboť le-
pidlo pak vysychá a houstne. Odlijeme si 
malé množství (10 až 20 cm³) do lahvičky 
s úzkým nebo středním hrdlem – nejlépe 
od léků, přesnídávky apod. Po vypotře-
bování lepidlo doplníme, případně podle 
potřeby naředíme. 

Kdo má ve svém okolí dámské 
kadeřnictví, může zkusit požádat o prázd-
né lahvičky od barev na vlasy. Mají tu 
správnou velikost a úzký dlouhý aplikátor 
i se šroubovacím uzávěrem na konci. Pro 
disperzní či polyuretanová lepidla úplně 
nejlepší. A jsou zadarmo!

Použijeme-li na některé práce přece 
jen štětce (týká se lepení velkých ploch 
i lakování), zvolíme některý z osvědčených 
způsobů k jejich úschově po skončené 
práci. Dokonalé vyprání v patřičném ředi-
dle a vytření štětce do sucha je poměrně 

Obr. 12

pracné. Snazší je úschova v lahvičce 
naplněné buď ředidlem nebo jen vodou, 
jež utvoří na štětci emulzi zabraňující 
ztvrdnutí štětin (obr. 12). Při práci s krát-
kými přestávkami stačí zabalit štětiny do 
novinového papíru a roličku přehnout, 
nebo štětec vložit do igelitového pytlíku 
na „zip“, z kterého „vyfouknete“ vzduch. 

Všechny díly kostry modelu z balzy ne-
cháváme řádně vyschnout v šablonách. 
Vyvarujeme se tím nepříjemnému 
pokroucení, jež se velmi těžko odstraňuje.
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