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LUKOPREN N 5541 

dvousložkový silikonový kaučuk s vysokou tepelnou odolností  

 
Lukopren N 5541 je dvousložkový silikonový kau-

čuk kondenzačního typu s vysokou tepelnou odol-

ností, trvale do 250 °C, krátkodobě až 320 °C. Po 

smíchání viskózní kaučukové pasty s Lukopren 

Katalyzátorem N dochází za běžných teplot k vul-

kanizaci na tvrdší silikonovou pryž.  

Výrobek je certifikován dle EN 45 545 pro 

kolejovou dopravu. 

 

Základní vlastnosti 

 kaučuková pasta má dobrou zatékavost, 

samonivelační schopnost a minimální smrštění 

 neutrální, nekorozivní systém bez uvolňování 

tepla při vulkanizaci 

 vulkanizát (silikonová pryž) má zvýšenou tepel-

nou odolnost proti ostatním typům Lukopren N 

a zároveň vysokou tvrdost 

 výborné elektroizolační vlastnosti neměnné i při 

tepelném zatížení 

 odolnost vůči trvalému působení vody, UV 

a dalším povětrnostním vlivům 

 vyšší paropropustnost než u jiných plastů 

 chemickou odolnost vůči slabým až středně sil-

ným kyselinám a zásadám, polárním rozpou-

štědlům a většině solí 

 separační vlastnosti  

 minimální adhezi k podkladu 

 bobtná v uhlovodících - proces je však vratný 

 

Použití 

 výroba pružných forem pro odlévání sošek, pla-

ket, medailí z nízkotavných kovů (např. slitina cínu, 

olova a antimonu s teplotou do 320 °C). Díky 

svému složení je životnost formy vytvořené z Luko-

prenu N 5541 při odlévání nízkotavných kovů vý-

razně delší než u forem z Lukoprenu N 1522 

 v elektrotechnice pro zalévání součástek za úče-

lem jejich ochrany před povětrností a účinky koroze, 

především tam, kde je potřeba vedle elektroizolač-

ních vlastností i vysoká tepelná odolnost 

 materiál pro výrobu odlitků – silikonové O 

kroužky a jiné těsnící elementy, podložky, pryžové 

součástky s určením pro vysoké teploty (vyrábí se li-

tím kaučuku do kovových nebo plastových forem) 

Podrobnější informace o způsobu zpracování  

a výrobě forem jsou uvedeny v Technologickém 

postupu Lukopren N na www.lucebni.cz.  

Dávkování katalyzátoru a vulkanizační cha-

rakteristiky při 23 ± 2°C, 50 ± 5 % RH 

Lukopren katalyzátor N 
2 hm. % 

2 g/100g 

3 hm. % 

3 g/100g 

Doba zpracovatelnosti  

minimálně 

100 min 60 min 

Odformování (6 mm) 24 hod 

Pracovní teplota +5 až +40°C 

 

Při nižší vzdušné vlhkosti může povrch vulkanizátu 

delší dobu dolepovat. 

 

Technické parametry kaučukové pasty 

Barva (blízké RAL 3016) červenohnědá 

Viskozita (ČSN 640349) 20 Pa.s  

Hustota  1,2 g/cm
3
 

 

Vlastnosti vulkanizátu 

vulkanizace 48 hod za standardních podmínek  

(23 ± 2°C, 50 ±5 % RH); 2 – 3 hm. % katalyzátoru 

Vzhled, barva červenohnědá pryž  

Pevnost v tahu (ČSN ISO 37) 3,4 – 3,7 MPa 

Tažnost (ČSN ISO 37) 110 – 130 % 

Tvrdost (ČSN ISO 7619-1) 55 – 57 °ShA 

Lineární smrštění max. 0,35 % 

Tepelná odolnost 
-50 až +250 °C 

krátkodobě až 

320°C  

Součinitel tepelné vodivosti 0,23 – 0,29 W/mK 

Elektrická pevnost  min. 13 kV/mm 

Měrný odpor (při 1 kHz) min. 10
12

  . cm 

Vyhovuje směrnici 2011/65/EU (RoHS2) 

 

Doba dosažení finálních parametrů je částečně 

ovlivněna tloušťkou vrstvy a okolní vlhkostí. U sil-

nostěnných odlitků / silných vrstev s tloušťkou nad 1 

cm bude doba odformování / doba dosažení finál-

ních parametrů min. 48 hodin. 

V případě, že je zalévaný prostor těsně uzavřen, 

je nutné počítat s mnohem delší dobou vulkani-

zace než je tomu v otevřeném prostoru.  
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Postup zpracování 

 Před použitím je nutné pastu Lukopren 

N 5541 řádně promíchat a následně nadávkovat 

přesně Lukopren Katalyzátor N. Směs pasty  

a katalyzátoru se důkladně promíchá, hlavně na 

dně a po stěnách nádoby, tak, aby se katalyzátor 

dostal rovnoměrně do hmoty. Směs se aplikuje litím 

nebo natíráním štětcem. 

 

 Pro odstranění vzduchových bublinek lze smìs 

po zamíchání evakuovat (vzhledem k rozpínání bub-

linek nutno volit větší nádobu). Bez použití evakuace 

lze nakatalyzovanou hmotu nechat před nanášením 

několik minut odvzdušnit nebo nanášet postupně  

v tenkých vrstvách a vždy vyčkat odchodu bublinek, 

pøípadnì je pomocí špičky odstranit.  

 

 Pro zkrácení doby zpracovatelnosti 

i zkrácení doby vulkanizace (až o polovinu) lze ke 

kaučukové pastě ještě před dávkováním katalyzá-

toru přimísit cca 0,05 hm. % vody (např. na 100 g 

kaučuku se dávkují cca 2 kapky vody z pipetky po-

užívané pro dávkování malých množství katalyzá-

toru). Smísení vody s kaučukovou pastou je obtížné 

a musí být provedeno důkladně.  

 

Omezení 

 nedoporuèuje se zahřívání v průběhu vulka-

nizace (zvýšený vznik bublinek vlivem tvorby plyn-

ných zplodin, znehodnocení katalyzátoru) 

 nedoporuèuje se vyšší přídavek katalyzá-

toru (přestože se docílí větší rychlost vulkanizace  

a tím i zkrácení doby zpracování, dochází však k ne-

žádoucímu zvětšení lineárního smrštěn, ztíží se od-

chod bublinek vzduchu ze zalévaných povrchů a vli-

vem vyššího stupně zesítění dochází k dalšímu tvrd-

nutí a křehnutí vulkanizátu)  

 nedoporuèuje se nižší přídavek katalyzá-

toru (zpomalení vulkanizace a prodloužení doby 

zpracovatelnosti, pryž zůstává měkká až lepivá, ne-

dojde k úplné dovulkanizaci) 

 vulkanizát nelze přetírat nátěrovými barvami  

 

Chování k podkladu 

 Kaučuk má po zvulkanizování velmi nízkou ad-

hezi k ostatním materiálům. Pro zlepšení přilnavosti 

je nutno spojované plochy upravit předem spojova-

cími prostředky, tzv. primery Lukopren Primer A 

nebo Lukopren Primer N. Na odmaštěný a zdrs-

něný podklad se nanáší v tenké vrstvě. Po zaschnutí 

(cca 20 minut), lze přistoupit k nalití kaučuku (viz. 

prospekt Pomocné přípravky k silikonovým tmelům 

a kaučukům). 

 Při nanášení následné vrstvy na již předchozí 

zvulkanizovanou vrstvu kaučuku není primer nutný, 

vrstvy se vzájemně velmi dobře slepí (pokud není 

původní povrch znečištěn, zamaštěn).

 

 Slepení prasklé silikonové pryže z Lukoprenu N 

nebo její nalepení na podklad se provádí jednoslož-

kovým silikonovým tmelem Lukopren S 9780,  

S 8280 (předem odmastit stykové plochy). 

 

Temperace vulkanizátu 

 Tento krok není v mnoha případech nutný, do-

poručuje se však pro dosažení objemové stabilizace 

a zdravotní nezávadnosti formy a při použití vulka-

nizátu za vyšších teplot. Provádí se postupným po-

malým zvyšováním teploty až na 150 °C v sušárně 

s výměnou vzduchu a ponecháním v sušárně mini-

málně dalších 30 minut. 

 

 Více v  Technologickém postupu Lukopren 

N nebo se obraťte na výrobce  ots@lucebni.cz. 

 

Čištění 

 Nezvulkanizovanou kaučukovou pastu je třeba 

co nejdříve setřít (textilie, papírová utěrka)  

a zbytky dočistit Lukoprenem Odmašťovačem, 

acetonem, benzínem nebo ředidly typu toluen, xy-

len. Již vytvrzený kaučuk má nízkou adhezi k pod-

kladu, lze tedy jednoduše odstranit sloupnutím  

a poté plochu dočistit rozpouštědly. 

 

 

Ochrana zdraví 

 Lukopren N 5541 není podle platné legislativy 

klasifikován jako nebezpečný přípravek.  

 Lukopren Katalyzátor N je klasifikován jako ne-

bezpečný přípravek. Před použitím si důkladně 

pøeètìte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se uvede-

nými pokyny. S ohledem na dráždivé účinky par je 

nezbytné zamezit jejich vdechování.  

Silikonová pryž, vzniklá dokonalým zvulkanizováním 

polymeru s katalyzátorem, je fyziologicky inertní. 

 

Likvidace obalů a zbytků 

 Obaly se zbytky přípravku a nespotřebované 

zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Obaly 

prosté přípravku je možné recyklovat nebo likvido-

vat jako komunální odpad. 

 

Skladovatelnost a balení 

 Skladovatelnost je 18 měsíců při teplotě do 

+30°C. 

 Kartónek (1 kg pasty Lukopren N 5541 + 30 g 

Lukopren Katalyzátor N), kbelík 5 kg (katalyzátor 

není součást balení). 

 Lukopren Katalyzátor N je dodáván v lahvičkách 

30 g, 150 g, 300 g, kanystr 3 kg. 

 Obal s Lukoprenem Katalyzátorem N je třeba 

uchovávat stále těsně uzavřený, aby nedocházelo ke 

kontaktu výrobku se vzdušnou vlhkostí. 
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