
Uretanová pryž pro ohybné opravy mokrých obleků! Využívané ve stovkách vodních sportů a 

domácnostech! 

 

AQUASURE - Lepidlo a těsnící materiál pro opravy 

neoprenu 
 

Varování: hořlavé, škodlivé výpary – viz. zadní přebal. 

Pro ohybné opravy mokrých obleků, suchých obleků a všech výrobků z neoprenu. 

Opravy, vodotěsnost, těsnění, ochrana proti opotřebení, má stovky využití! 

AQUASURE - Ohybná uretanová pryž pro jakoukoliv opravu  

Slepí stovky předmětů z domácností i určených pro sport. 

Opraví mokré obleky, suché obleky, vybavení pro vodní sporty a mnoho dalších 

předmětů! 

POKYNY PRO OPRAVY NEOPRENU: 

Vyčistěte poškozenou oblast s přípravkem Cotol-240, či ředidlem (ředidlem na barvy, 

odlakovačem na nehty, či podobným přípravkem). Upravte uvolněná vlákna. Povrchy, které 

nejsou z tkaniny, by měly být zdrsněny smirkovým papírem, pak očištěny. Nanášejte na povrch 

přímo z tuby, či nožem či špejlí s plochým zakončením. Slepené plochy ponechejte přes noc. 

Vyvarujte se kontaktu s jinými povrchy. Většina oprav je plně lepena přes noc (10-14 hodin). 

U náročnějších oprav vyčkejte ještě déle. Použijte urychlovač Cotol-240 pro urychlení opravy 

(2 hodiny, či méně). 

DÍRY A TRHLINY:  

Vytvořte podklad s odstranitelnou páskou. Naplňte otvor až 0,6cm za hranu přípravkem 

AQUASURE. Odstraňte po zaschnutí pásku.  

ŠVY:  

Naneste asi 1,5 cm vrstvu tak, aby překrývala okraje švů nejméně o 0,6cm. U tkanin jemně 

přitlačte slepené povrchy, aby se látka nasytila.  

SILNĚ OPOTŘEBOVANÉ OBLASTI: 

Nožem naneste hustou vrstvu, čímž vytvoříte ohebné místo odolné proti opotřebení. 

VAROVÁNÍ: 

Plně zaschlé lepidlo Aquasure je po navlhčení velmi kluzké. Pro dodatečné napětí obuvi 

posypte povrch 1/2 hodiny po nanesení na nezaschnutý Aquasure. 

SKLADOVÁNÍ: 

Vymačkávejte obsah směrem k hrdlu tuby. Udržujte čisté a uzavřené víčkem. Uschovejte na 

chladném tmavém místě, a pokud chcete prodloužit trvanlivost, uschovejte tubu v mrazničce. 

Při rozmražení, či usnadnění výtoku obsahu tuby ji na 15 minut ponořte do teplé vody. 

Obsahuje toluen. Používejte pouze ve velmi dobře větrané místnosti. Vyvarujte se 

delšímu vdechování či výparům. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Pokud dojde 

k požití, nenuťte se k zvracení. Vyhledejte okamžitě lékaře. Vyvarujte se kontaktu 

s pokožkou, či zasažení očí. Udržujte z dosahu dětí. 

Aquasure použijte na: 

Nafukovací hračky * gumové vybavení šnorchlů * švy stanů * plachty a okna v plachtách * 

rybářské a lovecké boty (všechny druhy) * vybavení pro podvodní hokej * oblečení do deště * 

nafukovací dna lodí * kožené a gumové boty * opotřebované atletické boty * vodní lyže a 

lyže na sníh * plovací vesty * výrobky z laminátu * vinylové potahy a mnoho dalších 

předmětů! 

 

Aquasure používejte pouze s ohledem na uvedené pokyny. Vyzkoušejte opravené předměty 

ještě před použitím. Při koupi tohoto výrobku není poskytnuta žádná záruka. 


