
Luèební závody a.s. Kolín 
Pra�ská 54, 280 90 Kolín, Èeská republika 

tel.: +420 – 321 741 545-7, fax: +420 – 321 721 578 
e-mail: odbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz 

 

 

 

Lukopren N 1000 
 
Lukopren N 1000 je silikonový polymer, který za normální teploty po pøídavku katalyzátoru vytváøí silikonovou 
pry�. K vulkanizaci dochází v celé hmotì a vulkanizát nemá adhezi k podkladu. Je pou �íván k zalévání souèástek 
v elektrotechnice, k plošnému lepení skel a všude tam, kde je potøeba vynikající zatékavost a transparentní vrstva. 
Umo�òuje dobré probarvení pigmenty. Není urèen pro výrobu pru�ných forem jako bì�né silikonové dvouslo�kové 
kauèuky.  
Vulkanizát se vyznaèuje odolností vùèi povìtrnostním vlivùm , sluneènímu záøení, trvalému pùsobení vody. Má 
separaèní vlastnosti vùèi neporézním povrchùm, odolává tepelnému zatí�ení, chemickému pùsobení slabých kyselin, 
zásad a roztokù solí. Má výborné elektroizolaèní vlastnosti v širokém rozsahu teplot.  
 
Parametry polymeru Lukopren N 1000 
Barva  transparentní 
Viskozita (mPa.s) 2000 - 2500 
Hustota (kg/m3) 980 
 
Parametry vulkanizátu* 

Tvrdost (°ShA) 20 - 25 
Pevnost v tahu (MPa) 0,4 - 0,5 
Ta�nost (%) 120 – 130 
Lineární smrštìní (%) max 0,5 
Tepelná odolnost (°C) -50 a� +180 
* po pøídavku LUKOPREN Katalyzátoru 2 - 4 hmot.%, po 48 hodinách vulkanizace pøi 23±2°C a 50±5% relativní vlhkosti) 

 
Pracovní postup 
Silikonový polymer Lukopren N 1000 se promíchá s 0,1 hm. % vody (pro zajištìní rovnomìrné vulkanizace v celé 
hmotì) a nadávkuje se 2 – 4 hm. % Lukopren Katalyzátoru. Dávkování katalyzátoru lze volit buï podle 
po�adavku na rychlost zpracování a vulkanizace (horní mez) nebo podle po�adavku na odchod vzduchových 
bublinek a pru�nost vulkanizátu (dolní mez). Smìs se dùkladnì promíchá, hlavnì na dnì a po stìnách nádoby, tak, 
aby se katalyzátor dostal rovnomìrnì do hmoty. Vzhledem k nízké viskozitì smìsi lze nakatalyzovaný polymer 
aplikovat litím, natíráním štìtcem nebo máèením. 
 
Dávkování katalyzátoru, doba zpracovatelnosti a provulkanizace hmoty 
 

Dávkování Lukopren Katalyzátoru 
 2 hm. %  3 hm. % 3,5 hm. % 4 hm. % 
doba zpracovatelnosti 80 min. 40 min. 30 min. 20 min. 
minim. doba provulkanizace  
celé hmoty 

8 hodin 160 min. 120 min. 85 min. 

doporuèená doba pro první 
manipulaci 

12 hodin a více 4 hod. a více 3 hod. a více 
 

2 hod. a více 

 
Lukopren N 1000 vulkanizuje v celé hmotì, pokud tedy ji� vzniklý vulkanizát nelepí na povrchu, je jisté �e nelepí 
ani ve spodu, nezávisle na tlouš�ce vulkanizátu. Dostateèná doba provulkanizace umo�ní koneènou stabilizaci 
u�itných vlastností vulkanizátu. 
Pøi dávkování 2 hm. % Lukopren Katalyzátor je umo�nìn odchod vzduchových bublinek i z vrstvy 2,5 – 3 cm.  
S vyšším obsahem katalyzátoru (3,5 a 4 hm. %) je odchod bublinek obtí�nìjší i v nízké vrstvì. Mno�ství katalyzátoru 
ovlivòuje rovnì� køehkost vulkanizátu, se zvyšující se dávkou køehkost roste.  
 
Lukopren N 1000 má po zvulkanizování velmi malou adhezi k ostatním materiálùm. Pro její zajištìní je nutné 
pou�ít spojovací prostøedky Lukopren Primer A nebo Lukopren Primer N (viz. samostatný prospekt Pomocné 
pøípravky k silikonovým tmelùm a kauèukùm). 



Zalévání elektrotechnických souèástek a zaøízení 
 

LUKOPREN N 1000 je urèen jako zalévací hmota všude tam, kde je potøeba kromì vynikajících elektroizolaèních 
vlastností i vysoká zatékavost a pøedevším prùhledná ochranná vrstva (plošné spoje, LED diody). V pøípadì 
poškození lze snadno nefunkèní elektrosouèástku identifikovat a vzhledem k nízké adhezi vulkanizátu k podkladu  
i snadno vymìnit.  
Pokud je naopak zajištìní pøilnavosti potøebné, je nutno zalévanou plochu upravit pøedem speciálními spojovacími 
prostøedky, tzv. primery. Ve vìtšinì pøípadù se aplikuje neutrální Lukopren Primer N, na odmaštìný podklad se 
nanáší v co nejtenèí vrstvì. Po odtìkání nosného rozpouštìdla, po cca 20 minutách, lze pøistoupit k aplikaci 
kauèuku. 
 
Plošné lepení skel – pru�né transparentní spojení 
 

Lukopren N 1000 vulkanizuje ve hmotì, nezávisle na pøístupu okolní vzdušné vlhkosti a vznikající vulkanizát je 
zcela prùhledný. Toho lze s výhodou vyu�ít pro plošné pru�né lepení skel k sobì. Pro získání adheze silikonového 
vulkanizátu k lepeným plochám (dobøe odmaštìným, napø. Lukopren Odmaš�ovaèem, technickým líhem, 
acetonem, apod.) je nutné pou�ití spojovacího prostøedku. Lukopren Primer A je zcela bezbarvý (zápach po 
kyselinì octové) a po zaschnutí není jeho vrstvièka vidìt skrz lepenou plochu. Pøi nanášení štìtcem má tendenci se 
sbalovat do kapek a tvoøit na skle ostrùvky, je tedy tøeba dbát, aby byl aplikován v co nejtenèí vrstvì (napø. 
hadøíkem) a výsledné, zaschlé ostrùvky byly co nejslabší. Po cca 20 minutách je podklad pøipraven pro nanesení 
lepivé vrstvy nakatalyzovaného kauèuku. 
Pozn. Lukopren Primer A nelze ze skla, po zaschnutí a probìhlé chemické reakci s podkladem, odstranit. Proto 
pozor na potøísnìní ploch okolo lepeného spoje.  
Dávkování Lukopren Katalyzátoru do polymeru Lukopren N 1000 je nejvhodnìjší 2 hm.%, a to vzhledem ke 
snadnìjšímu odchodu bublinek vzduchu, které se do pasty bìhem homogenizace s katalyzátorem zamíchají. Pro 
zajištìní rovnomìrné vulkanizace kauèuku v celé hmotì se nejdøíve pøimíchá do pøipraveného polymeru cca 1 
kapka vody a následnì se nadávkuje a zamíchá katalyzátor. Doba zpracovatelnosti pasty se 2 hm.% katalyzátoru je 
min. 80 minut. Po 24 hodinách je kauèuk zcela provulkanizován a spoj mù�e být mechanicky namáhán. V dobì 
vulkanizace, tj. cca 12 hodin po lepení, by mìla být slepená plocha v klidu, proto�e pevnost a adheze vznikající 
pry�e se stabilizuje a� po úplné provulkanizaci. 
Problémem pøi lepení skel pomocí polymeru Lukopren N 1000 jsou bublinky vzduchu v nakatalyzované pastì  
a zároveò tekutost pasty, která se, pøi dobì nutné pro jejich odchod z nalité vrstvy, roztéká po ploše. Je potøeba 
vyèkat min. 20 minut, poté bude lepený spoj zcela èirý, a nalít radìji menší mno�ství pasty, aby nezatekla všude 
kolem.  
Pozn. Prùhledný vulkanizát, který se vytvoøil z rozteklého tmelu i mimo lepený spoj, lze druhý den prsty odrolit  
a Lukopren Odmaš�ovaèem sklo doleštit. Nedoporuèuje se odstraòovat v dobì vulkanizace.  
Vrstva Lukoprenu N pro slepení sklenìných desek staèí slabá, cca 0,3 – 1 mm (pou�ijí se vymezovací podlo�ky). 
Spojování lze provádìt i bez vymezovacích podlo�ek, slepované desky je ale potøeba fixovat, aby neují�dìly po 
sobì. Vrstva polymeru je mezi deskami velmi slabá, po zvulkanizování však dostateènì pevná. 
Pøi pøikládání druhé sklenìné plochy je nutná urèitá „zruènost“, aby nevznikly napøíklad pøi okrajích nové bublinky  
a je nutno dbát na pøilo�ení správné strany (opatøené primerem). 
 
Probarvování 
 

Lukopren N 1000 se snadno probarvuje organickými i anorganickými pigmenty v mno�ství od 1 hm. % 
pigmentové pasty v závislosti na po�adovaném odstínu. Potøebné mno�ství pigmentové pasty se nejprve dokonale 
smísí s nenakatalyzovaným silikonovým polymerem Lukopren N 1000 pomocí ploché stìrky v celém objemu, 
zejména na dnì a v rozích nádoby. Teprve potom se dávkuje potøebné mno�ství katalyzátoru. 
 
 
Bezpeènost a ochrana zdraví 
Lukopren N 1000 není podle platné legislativy klasifikován jako nebezpeèný chemický pøípravek (na základì 
dostupných údajù se neoèekává klinicky významné podrá�dìní oèí a poko�ky ani toxické úèinky po dermální èi 
perorální expozici). Pøi manipulaci s tìmito pøípravky se dodr�ují všeobecná hygienická opatøení. Pøi práci nejíst  
a nepít. Potøísnìnou poko�ku otøít textilem a umýt vodou a mýdlem. Pøi po�ití vypláchnout ústa vodou. Pøípadné 
vnesení do oèí mù�e zpùsobit slzení (jako pøi vniknutí cizího tìlesa), vymýt proudem èisté vody, pøi pøetrvávajícím 
podrá�dìní vyhledat lékaøe. Pokud dojde k vylití pøípravku, je zde zvýšené riziko uklouznutí a zranìní na kluzkém 
povrchu. 
Lukopren. Katalyzátor je klasifikován jako nebezpeèný chemický pøípravek. Pøed pou�itím si dùkladnì pøeètìte 
etiketu a bezpeènostní list a øiïte se tam uvedenými pokyny.  
 

Silikonová pry�, vzniklá dokonalým zvulkanizováním polymeru s katalyzátorem, je fyziologicky inertní. 
 
 



Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyèerpávající. V pøípadì 
pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì-technických slu�eb Luèebních závodù a.s. Kolín, tel.: 321 741 351-2, 
fax: 321 721 572, e-mail: ots@lucebni.cz            duben 2013 

Ekologie 
Lukopren N 1000 není rozpustný ve vodì, na hladinì tvoøí tenký film. Biologicky není odbouratelný, adsorbuje se 
na plovoucích èásticích, oddìluje se sedimentací. Podle souèasných zkušeností se neoèekává škodlivý úèinek na 
vodní organismy ani negativní pùsobení v èistírnách odpadních vod. Produkt by se pøesto nemìl dostat do vodních 
tokù, kanalizace a pùdy.  
V pøípadì úniku vìtšího mno�ství se vyteklá kapalina pøehradí a pøeèerpá do vhodných nádob, menší mno�ství se 
odstraní pomocí inertního materiálu vázajícího kapaliny (napø. køemelina) a zlikviduje se ve spalovnì nebezpeèných 
odpadù dle platných pøedpisù. Zbytkový kluzký povlak se opláchne vodou s bioodbouratelným mycím prostøedkem. 
Lukopren Katalyzátor je toxický pro vodní organismy a mù�e zpùsobit dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním 
prostøedí. Pøípravek nesmí vniknout do zdrojù podzemních vod a recipientù povrchových vod. Pøed pou�itím si 
dùkladnì pøeètìte etiketu a bezpeènostní list a øiïte se tam uvedenými pokyny.  
 
Likvidace obalù a nespotøebovaných zbytkù 
Lukopren N 1000 - nespotøebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (pøidáním katalyzátoru) 
likvidovat spoleènì s komunálním odpadem. V pùvodním stavu je mo�ná pouze likvidace ve spalovnì 
nebezpeèných odpadù. Vyprázdnìný obal lze likvidovat spoleènì s komunálním odpadem nebo pøednostnì 
recyklovat jako druhotnou surovinu. 
Lukopren Katalyzátor – obaly se zbytky pøípravku a nespotøebované zbytky zlikvidovat ve spalovnách 
nebezpeèného odpadu. Obaly prosté pøípravku je mo�né recyklovat nebo likvidovat jako komunální odpad. 
 
Balení a skladovatelnost 
Lukopren N 1000 se standardnì dodává v 25 kg plastovém kanystru nebo po dohodì v menším balení. 
Skladovatelnost je 12 mìsícù od data výroby v pùvodních obalech pøi teplotách do +30 °C. 
Lukopren Katalyzátor je dodáván v lahvièkách 30 g, 150 g, 300 g a kanystr 3 kg. Vlivem vzdušné vlhkosti 
dochází ke znehodnocení pøípravku, proto skladujte v dokonale uzavøených obalech, v suchých skladech. 
Skladovatelnost je 12 mìsícù od data výroby v pùvodních obalech pøi teplotách do +30 °C. 
 


