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LUKOPREN N 1000   
silikonový polymer 
 

Lukopren N 1000 je silikonový polymer, který za 
b‹žných teplot po přídavku katalyzátoru Lukopren 
Katalyzátorem N vytváří čirou silikonovou pryž.  
K vulkanizaci dochází v celé hmot‹ a vulkanizát má 
omezenou adhezi k podkladu. 
 
Základní vlastnosti 
 silikonový polymer má vynikající zatékavost, 

samonivelační schopnost a minimální smršt‹ní 
 umožňuje snadné probarvení pigmenty 
 neutrální, nekorozivní systém bez uvolňování 

tepla při vulkanizaci 
 vulkanizát (silikonová pryž) má výborné 

elektroizolační vlastnosti nem‹nné i při tepelném 
zatížení 

 odolnost vůči trvalému působení vody, UV 
a dalším pov‹trnostním vlivům 

 tepelnou odolnost v širokém rozmezí teplot bez 
ztráty pružnosti  

 vyšší paropropustnost než jiné pryže a plasty 
 chemickou odolnost vůči slabým až středn‹ 

silným kyselinám a zásadám, polárním 
rozpoušt‹dlům a v‹tšin‹ solí 

 separační vlastnosti  
 minimální adhezi k podkladu 
 bobtná v uhlovodících - proces je však vratný 

 
Použití 
 především v elektronice a elektrotechnice pro 

zalévání elektrosoučástek za účelem jejich 
ochrany před pov‹trností a účinky koroze 

 dále tam, kde je potřeba vynikající zatékavost a 
průhledná vrstva 

 plošné čiré lepení skel 
 řed‹ní dvousložkových silikonových kaučuků 

 
 Není určen pro výrobu pružných forem! 

Technické parametry polymeru 

Barva  čirá 

Viskozita (ČSN 640349) 2 – 2,5 Pa.s  

Hustota  0,98 g/cm3 

 
Vlastnosti vulkanizátu 
vulkanizace 48 hod za standardních podmínek  
(23 ± 2°C, 50 ±5 % RH), s přídavkem cca 0,1 hm. % 
vody v polymeru a 3 – 6 % katalyzátoru 

Vzhled, barva čirá pryž  

Pevnost v tahu (ČSN ISO 37) 0,4 – 0,6 MPa 

Tažnost (ČSN ISO 37) 110 - 120 % 

Tvrdost (ČSN ISO 48-4) 23 – 26 °ShA 

Lineární smršt‹ní max. 0,4 % 

Tepelná odolnost -50 až +180 °C  

Elektrická pevnost  min. 13 (kV/mm) 

M‹rný odpor (při 1 kHz) min. 1012 Ω . cm 

Vyhovuje sm‹rnici 2011/65/EU (RoHS2) 
 

 V případ‹ nízké vzdušné vlhkosti může povrch 
vulkanizátu dolepovat delší dobu než obvykle. 

 
Pokud není dávkován přídavek vody do polymeru, 
vulkanizace neprobíhá rovnom‹rn‹ ve hmot‹ a do-
chází k prodloužení doby zpracovatelnosti a celkové 
doby vulkanizace. U siln‹jších vrstev není vulkani-
zace pln‹ ukončena ani po 24 hodinách, přesto již 
vytvořená struktura umožňuje opatrnou manipulaci 
se součástkou. Případné odformování je nutné pro-
vád‹t v závislosti na objemu zalité vrstvy, min. po 48 
hodinách.  
 V případ‹, že je zalévaný prostor t‹sn‹ uzavřen, 

je nutné počítat s mnohem delší dobou vulkani-
zace než je tomu v otevřeném prostoru. 

 

Dávkování katalyzátoru a vulkanizační charakteristiky  

*m‹řeno při 23±2 °C, relativní vlhkosti 50±5 %, s přídavkem cca 0,1 hm. % vody v polymeru

Lukopren Katalyzátor N 
2 hm. % 

2 g/100 g 
3 hm. % 

3 g/100 g 
4 hm. % 

4 g/100 g 
5 hm. % 

5 g/100 g 
6 hm. % 

6 g/100 g 

*Doba zpracovatelnosti (minimáln‹) 150 min 65 min 50 min 40 min 25 min 

*Manipulace minimáln‹ po  
(vrstva 6 mm) 

24 hod 6,5 hod 4,5 hod 3,5 hod 3 hod 

Pracovní teplota +5 až +40 °C 
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 Lukopren N 1000 

 
Postup zpracování 
 Silikonový polymer Lukopren N 1000 se pro-
míchá s 0,05 - 0,1 hm. % vody pro zajišt‹ní rovno-
m‹rné vulkanizace v celé hmot‹ (např. na 100 g 
kaučuku se dávkují cca 2 – 4 kapky vody z pipetky 
používané pro dávkování malých množství katalyzá-
toru) a následn‹ se nadávkuje Lukopren Katalyzátor 
N (Pozor! Pipetku před dávkováním katalyzátoru vy-
sušte, aby nedošlo ke znehodnocení zbylého kata-
lyzátoru v lahvičce).  
 Dávkování katalyzátoru lze volit buď podle po-
žadavku na vyšší rychlost zpracování a následné vul-
kanizace (horní mez – až 6 hm. %) nebo podle po-
žadavku na odchod vzduchových bublinek a pruž-
nost vulkanizátu (dolní mez – 2 hm. %). Sm‹s se dů-
kladn‹ promíchá, hlavn‹ na dn‹ a po st‹nách ná-
doby. 
 Při dávkování 2 hm. % katalyzátoru je umožn‹n 
lepší odchod vzduchových bublinek i ze siln‹jší 
vrstvy, s vyšším obsahem katalyzátoru (3 hm. %  
a více) je odchod bublinek obtížn‹jší i v nízké vrstv‹. 
Pro odstran‹ní vzduchových bublinek lze sm‹s po 
zamíchání evakuovat (vzhledem k rozpínání bubli-
nek nutno volit v‹tší nádobu). Bez použití evakuace 
lze nakatalyzovanou hmotu nechat před nanášením 
n‹kolik minut odvzdušnit nebo nanášet postupn‹  
v tenkých vrstvách a vždy vyčkat odchodu bublinek, 
případn‹ je pomocí ostrého hrotu odstranit.  
 Vzhledem k nízké viskozit‹ sm‹si lze nakatalyzo-
vaný polymer aplikovat litím, natíráním št‹tcem 
nebo máčením. 
 
Omezení 
 nedoporučuje se zahřívání v průb‹hu vulka-
nizace (zvýšený vznik bublinek vlivem tvorby plyn-
ných zplodin, znehodnocení katalyzátoru) 
 nedoporučuje se vyšší přídavek katalyzá-
toru (přestože se docílí v‹tší rychlost vulkanizace 
a tím i zkrácení doby zpracování, dochází však k ne-
žádoucímu zv‹tšení lineárního smršt‹n, ztíží se od-
chod bublinek vzduchu ze zalévaných povrchů a vli-
vem vyššího stupn‹ zesít‹ní dochází k dalšímu tvrd-
nutí a křehnutí vulkanizátu)  
 nedoporučuje se nižší přídavek katalyzá-
toru (zpomalení vulkanizace a prodloužení doby 
zpracovatelnosti, pryž zůstává m‹kká až lepivá, ne-
dojde k úplné dovulkanizaci) 
 vulkanizát nelze přetírat nát‹rovými barvami  
 
Probarvování 
 Lukopren N 1000 se snadno probarvuje orga-
nickými i anorganickými pigmenty. Aplikují se nej-
lépe formou Pigmentových past v množství 1 - 5 
hm. % do kaučukové pasty před přídavkem kataly-
zátoru - lze zakoupit v barv‹ bílá, černá, žlutá, 
modrá, zelená a cihlová (viz. samostatný prospekt 
pro Pigmentové pasty).

 
Chování k podkladu 
 Lukopren N 1000 má po zvulkanizování velmi 
nízkou adhezi k ostatním materiálům. Pro zlepšení 
přilnavosti je nutno spojované plochy upravit pře-
dem spojovacími prostředky, tzv. primery Luko-
pren Primer A nebo Lukopren Primer N. Na 
zdrsn‹ný a odmašt‹ný podklad se nanáší v tenké 
vrstv‹. Po zaschnutí (cca 20 minut) se teprve nalije 
kaučuk (viz. prospekt Pomocné přípravky k silikono-
vým tmelům a kaučukům). 
 Při nanášení následné vrstvy na již předchozí 
zvulkanizovanou vrstvu kaučuku není primer nutný, 
vrstvy se vzájemn‹ velmi dobře slepí (pokud není 
původní povrch znečišt‹n, zamašt‹n). 
 Lepení silikonové pryže z Lukoprenu N se pro-
vádí na odmašt‹ný podklad jednosložkovým siliko-
novým tmelem Lukopren S 6410 nebo S 8280. 

 
Čištění 
 Nezvulkanizovaný polymer je třeba co nejdříve 
setřít (textilie, papírová ut‹rka) a zbytky dočistit Lu-
koprenem Odmašťovačem, acetonem, benzí-
nem nebo ředidly typu toluen, xylen. Již vytvrzený 
polymer má nízkou adhezi k podkladu, lze tedy jed-
noduše odstranit sloupnutím. 
 
Aplikace v elektrotechnice 
 Lukopren N 1000 je určen jako zalévací hmota 
všude tam, kde je potřeba krom‹ vynikajících elek-
troizolačních vlastností i vysoká zatékavost a přede-
vším průhledná ochranná vrstva (plošné spoje, LED 
diody). V případ‹ poškození lze snadno nefunkční 
elektrosoučástku identifikovat a vzhledem k nízké 
adhezi vulkanizátu k podkladu snadno vym‹nit.  
 Pro zvýšení přilnavosti je nutné zalévanou plochu 
předem upravit speciálními spojovacími prostředky. 

Ve v‹tšin‹ případů se aplikuje neutrální Lukopren 
Primer N (slab‹ nahn‹dlý odstín), nanáší se na od-
mašt‹ný podklad v co nejtenčí vrstv‹. Po odt‹kání 
nosného rozpoušt‹dla, po cca 20 minutách, lze při-
stoupit k aplikaci. 
 Zalévání a pouzdření součástek i celků se pro-
vádí litím, s následnou samovolnou nivelací do 
volné hladiny. Často je celý systém součástek uložen 
ve vn‹jším pouzdře a silikonovou hmotou se vypl-
ňují meziprostory. Dále je možné vytvoření samo-
nosné ochranné schránky, kdy jsou zalévané sou-
částky uloženy v rozebíratelném pomocném boxu, 
který se po vytvrzení odstraní. 
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Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyčer-
pávající. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně-technických služeb Lučebních závodů 
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 Tenkou ochrannou izolační vrstvu (pouzdro) lze 
získat nát‹rem št‹tcem nebo postupným rovnom‹r-
ným ponořením a vytažením z máčecí lázn‹ (s ohle-
dem na omezenou dobu zpracovatelnosti lázn‹ ob-
sahující nakatalyzovaný polymer). 
 Pro zachování izolačních vlastností je doporučo-
vána tloušťka ochranné vrstvy min. 4 mm, při použití 
menší vrstvy min. však 2 mm, je nutné zajišt‹ní pře-
vrstvení všech izolovaných komponent. 
 
Aplikace - plošné lepení skel 
 Lukopren N 1000 vulkanizuje ve hmot‹ nezá-
visle na přístupu okolní vzdušné vlhkosti a vznikající 
silikonová pryž je zcela průhledná. Toho lze s výho-
dou využít pro plošné pružné lepení skel k sob‹. 
 Pro získání adheze k lepeným plochám (předem 
odmašt‹ným Lukopren Odmašťovačem, lihem, 
acetonem) je nutné použít spojovací prostředek. 
Lukopren Primer A je zcela bezbarvý (zápach po 
kyselin‹ octové) a po zaschnutí není jeho vrstvička 
vid‹t skrz lepenou plochu. Při nanášení št‹tcem má 
tendenci se sbalovat do kapek a tvořit na skle 
ostrůvky, je tedy třeba dbát, aby byl aplikován v co 
nejtenčí vrstv‹ (např. hadříkem) a výsledné zaschlé 
ostrůvky byly co nejslabší. Po cca 20 minutách je 
podklad připraven pro nanesení lepivé vrstvy naka-
talyzovaného kaučuku. 
 
Pozor na nežádoucí potřísn‹ní okolních ploch. Lu-
kopren Primer A nelze po zaschnutí a prob‹hlé che-
mické reakci ze skla odstranit. 
 
 Pro zajišt‹ní rovnom‹rné vulkanizace kaučuku  
v celé hmot‹ se nejdříve přimíchá do připraveného 
polymeru cca 0,05 - 0,1 hm. % vody a následn‹ se 
zamíchá katalyzátor. Dávkování Lukopren Katalyzá-
toru N do polymeru je nejvhodn‹jší 2 - 3 hm. % 
(vzhledem ke snadn‹jšímu odchodu bublinek vzdu-
chu, které se do pasty b‹hem homogenizace s ka-
talyzátorem zamíchají). Po 24 hodinách je kaučuk 
zcela provulkanizován a spoj může být mechanicky 
namáhán. V dob‹ vulkanizace, tj. min. 12 - 15 ho-
din po lepení, by m‹la být slepená plocha v klidu, 
protože pevnost a adheze vznikající pryže se stabili-
zuje až po úplné provulkanizaci. 
 Problémem při lepení skel pomocí polymeru  
Lukopren N 1000 jsou bublinky vzduchu. Pro od-
chod bublinek je potřeba vyčkat co nejdéle (s ohle-
dem na dobu zpracovatelnosti), poté bude lepený 
spoj zcela čirý. Dále je nutné zvolit takové množství 
polymeru, aby jeho velký přebytek nezatekl všude 
kolem.  
 Vrstva pro slepení sklen‹ných desek stačí slabá, 
cca 0,5 – 1,0 mm (použijí se vymezovací podložky).

 
 Spojování lze provád‹t i bez vymezovacích pod-
ložek, slepované desky je ale potřeba fixovat, aby 
nedocházelo k jejich vzájemnému posunu. Vrstva 
po lymeru je mezi deskami velmi slabá, po zvulkani-
zování však dostatečn‹ pevná. Při přikládání druhé 
sklen‹né plochy je nutno dbát na přiložení správné 
strany opatřené primerem. 
 Průhledný vulkanizát, který se vytvořil z roztek-
lého tmelu i mimo lepený spoj, lze druhý den prsty 
odrolit a Lukopren Odmašťovačem sklo doleštit. 
Nedoporučuje se odstraňovat v dob‹ vulkanizace.  
 
Další informace o aplikacích i způsobu zpracování 
jsou uvedeny v  Technologickém postupu Luko-
pren N na www.lucebni.cz nebo se obraťte přímo 
na výrobce  ots@lucebni.cz. 

 
 
Ochrana zdraví 
 Lukopren N 1000 není podle platné legislativy 
klasifikován jako nebezpečný přípravek. 
 Lukopren Katalyzátor N je klasifikován jako ne-
bezpečný přípravek. Před použitím si důkladn‹ 
přečt‹te etiketu a bezpečnostní list a řiďte se uvede-
nými pokyny.  
Silikonová pryž, vzniklá dokonalým zvulkanizováním 
polymeru s katalyzátorem, je fyziologicky inertní. 
 
Likvidace obalů a zbytků 
 Lukopren N 1000 - vyprázdn‹ný obal lze likvi-
dovat společn‹ s komunálním odpadem případn‹ 
recyklovat jako druhotnou surovinu. Nespotřebo-
vané zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci 
(přidáním katalyzátoru) likvidovat společn‹ s komu-
nálním odpadem. V původním tekutém stavu je 
možná pouze likvidace jako nebezpečný odpad. 
 Lukopren Katalyzátor N - obaly se zbytky 
přípravku a nespotřebované zbytky se likvidují jako 
nebezpečný odpad. Obaly prosté přípravku je 
možné recyklovat nebo likvidovat jako komunální 
odpad. 
 
Skladovatelnost a balení 
 18 m‹síců od data výroby v původních uzavře-
ných obalech do +30 °C.  
 Lukopren N 1000 kartonek (800 g polymeru + 
30 g Lukopren Katalyzátor N + pipeta); plastová 
konev 25 kg (katalyzátor není součástí balení)  
  Lukopren Katalyzátor N je dodáván v lahvič-
kách 30 g, 150 g, 300 g, kanystr 3 kg. 
 Obal s Lukoprenem Katalyzátorem N je třeba 
uchovávat stále t‹sn‹ uzavřený, aby nedocházelo ke 
kontaktu výrobku se vzdušnou vlhkostí. 


