
Praktický postup lepení lepidlem 3M Matting Adhesive 
zejména pro látky oblečení od firem Rainshield, FroggToggs a DovreFjell 

Pokud můžete, pak si předem připravte: 

 Tubu lepidla 3M Matting Adhesive 12,5ml, Part No.: 048011-08554 

 Čistící přípravek "Čikuli" 

 A4 list kancelářského papíru nebo staré noviny 

 Průhlednou, plastovou lepicí pásku (nejlépe značky 3M) vhodné šíře na dočasné podlepení lepené látky 

 Dřevěné párátko, zašpičatěnou špejli, sirku nebo podobný dřevěný zašpičatěný, čistý a nemastný předmět 

 Malý štěteček nebo proužek papíru široký asi 12 až 15mm a dlouhý asi 50mm 

Postup lepení 

Lepené místo pokud možno důkladně očistěte a odmastěte a to nejlépe námi vyzkoušeným přípravkem „Čikuli“ (je k 

dostání ve většině drogérii). Postup očistění je uveden v návodu přípravku. Nikdy oblečení nečistěte jinými 

chemickými přípravky, které mohou látku zcela nenávratně a hlavně velmi rychle poškodit! Pokud je nutno provést 

opravu aniž by bylo pro Vás "Čikuli" dostupné, očistěte poškozené místo vodou nebo vodou s trochou mýdla a 

následně je důkladně opláchněte vodou a vysušte. 

 1  Na pracovní plochu si položte kancelářský papír nebo staré noviny, abyste zabránili potřísnění pracovní plochy 

lepidlem či jinými látkami. 

 2  Pokud máte k dispozici (nejedná-li se o naléhavou opravu v terénu) běžnou průhlednou plastovou lepicí pásku 

(nejlépe značky 3M), pak roztržené kraje co nejpřesněji přiložte k sobě a z vnější strany látky větrovky zafixujte 

jejich vzájemnou polohu přelepením touto páskou. Takto je také možno vložit (z vnitřní strany větrovky) a fixovat 

například i vytržený kus látky (nebo náhradní kus látky zastřižený předem pokud možno co nejvíce do podoby 

tvaru chybějící části látky). Použití papírové nebo textilní pásky není vhodné, protože by jí lepidlo mohlo přilepit k 

lepené látce. 

 3  Obraťte lepenou látku naruby (pokud jste tak již neučinili) a položte pokud možno na rovné místo. 

Zkontrolujte, zda jsou oba roztržené kraje látky fixované páskou tak, že je mezi nimi žádná, nebo naprosto 

minimální (vlasová) štěrbinka. 

3.1 V případě lepení dvou a třívrstvých látek oblečení od Rainshield a Frogg Toggs s netkaným vláknem 

doporučujeme nyní jemnými pohyby dřevěného párátka, zašpičatěné špejle nebo sirky apod. alespoň 

částečně překrýt volná vlákna na obou krajích rubové strany spojované látky přes sebe. Tím dosáhneme ještě 

vyšší pevnosti i vizuální kvality slepení. 

               3.2 V případě lepení látek oblečení od Rainshield, Frogg Toggs, DovreFjell s tkanou strukturou vlákna ev. 

dalších tkaných látek překrývání vláken na okrajích látky dle předcházející bodu 3.1 není třeba provádět. 

 4  Odšroubujte uzávěr tuby lepidla 3M Matting Adhesive a na spáru mezi slepovanými konci látek naneste 

jedním tahem tuby malé množství lepidla. Stačí, když lepidlo nanesete z tuby přes celou délku i šířku lepeného 

místa a to v co možná nejnižší pohodlně nanesitelné tloušťce. 

 5  Zašroubujte tubu lepidla 

 6  Nanesenou vrstvu lepidla rozetřete cca 1 až 4 tahy štětečku přiměřené velikosti. Pokud nemáte štěteček, 

můžete to provést proužkem papíru, kterým si podložíte ukazováček, v nouzi ev. samotným ukazováčkem ruky. 

Neroztírejte lepidlo více jak jednou, maximálně v případě špatného rozetření 2x a to ihned po prvním rozetření! 

 7  Lepidlo začíná zasychat cca po 10s po rozetření a zcela zaschlé je cca do 3 minut (záleží na teplotě, vlhkosti a 

vzdušném proudění). Maximální pevnost nastává po cca 8 hodinách od slepení, ale praktické použití (v závislosti 

na tom, jak moc bude slepené místo mech. namáhané)  je možné již cca od 15-ti minut po slepení. 

 8  Případné zbytky lepidla na látce mimo slepované místo můžete ihned očistit přípravkem "Čikuli". Zbytky 

lepidla na prstech smyjte mýdlovou vodou. V případě že není k dispozici, lepidlo z prstů prostě odrolíte. 

 9  Po cca 15 minutách můžete odlepit z lícní strany látky fixační lepicí pásku. Zkontrolujte vizuálně a mírným 

zatížením pevnost spoje. 

 10  Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny, které jsou také uvedené kromě stručného návodu k lepení na 

každé 12ml. tubě lepidla 3M Matting Adhesive, prodávané společností CZ BMI, s.r.o.! 

 
Bezpečnost: POZOR HOŘLAVINA! Nepoužívat v blízkosti tepelných zdrojů a 

otevřeného ohně. Používat jen v dobře větraných prostorách. Zabraňte 

dlouhotrvajícímu vdechování výparů. Způsobuje podráždění očí, může podráždit 

kůži a dýchací orgány! SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ! Při potřísnění 

pokožky jí ihned opláchněte proudem studené vody. Při vniknutí do oka jej ihned 

vypláchněte proudem vlažné vody a vyhledejte lékaře! Obsahuje látky, které mohou 

zapříčinit poruchy plodu v těhotenství (108-88-3).  

Bezpečnostní nonstop linka: 224919293. Obsahuje: Methyl ethyl keton (78-93-3), 

toluene (108-88-3) a polyurethanovou pryskyřici.  

Výrobce: 3M, St. Paul, MN 55144-1000 (612) 733-110, vyrobeno v USA. 34-7041-5834-3-B. © CZ BMI, s.r.o., p. Rev. 1.9.2010 


