
INFORMACE O RELEVANTNÍM POUŽITÍ O UV PRYSKYŘICE OBECNĚ. PŘED POUŽITÍM SI 

PŘEČTĚTE NAŠE TIPY A POKYNY. 

 

JAK POUŽÍVAT PRYSKYŘICE 

Vytvrzování pryskyřice by mělo být provedeno tak, aby UV lampa byla umístěna přibližně 2 

centimetry od povrchu lepidla. Doporučujeme používat UV lampy s vlnovou délkou 365. 

Všechny UV lampy GULFF pracují na této vlnové délce. Bezbarvé pryskyřice GULFF 

zaschnou do nelepivého stavu přibližně za 3-5 sekund, v závislosti na množství pryskyřice. V 

případě barevných pryskyřic je doba vytvrzování lepidla ovlivněna množstvím barviva 

použitého v pryskyřici (hustota pigmentu) a barvivem samotným. Je jasné, že světlá barva 

propouští světlo snadněji než tmavá barva. Bílá barva nebo třpytky zase odrážejí světlo a 

snižují účinek světla. Barevná lepidla zasychají v průměru 3-10 sekund v závislosti na výkonu 

UV lampy.  

 

Důležité oznámení: 

UV pryskyřice se v reakci na UV záření zahřívá. Po použití UV lampy nechte pryskyřici 

vychladnout po dobu 5 sekund, než se dotknete povrchu. Nečistoty a mastnota v prstech 

snadno ulpívají na horkém povrchu a mohou způsobit lepkavost nebo skvrny. 

 

PROČ PRYSKYŘICE ČASEM TUSTUJE 

UV vytvrditelná pryskyřice se připravuje kombinací dvou nebo více složek 

dohromady. Produkt vzniká, když složky vzájemně reagují. Reakce se nezastaví, ale pomalu 

pokračuje. Pryskyřice tak nakonec zhoustne a její vlastnosti utrpí. Ani v tomto případě 

pryskyřice nemusí nutně tvořit nelepivý povrch. Výrobek bude nakonec prakticky 

nepoužitelný. Barva přidaná do pryskyřice urychluje zhoršení kvality. Barevné pryskyřice tak 

mají kratší trvanlivost. Reakci urychluje i teplý skladovací prostor. Chladný skladovací prostor 

zase zpomaluje reakci. Chlad způsobí, že pryskyřice na okamžik ztuhne, ale vlastnosti se vrátí, 

jakmile se pryskyřice zahřeje. 

 

KVALITA BAREV PRODUKTU 

Doporučujeme uchovávat všechny naše lahvičky s pryskyřicí dnem vzhůru. Barviva a třpytky 

použité v produktech se časem usadí na dně lahvičky a vyžadují míchání. Chcete-li 

promíchat, odstraňte plastový aplikátor pryskyřice na špičce lahvičky (snadno vyjmete a 

nasadíte zpět) a promíchejte obsah malou tyčinkou. Zjistilo se také, že výše uvedené 

doporučení pro umístění při skladování prodlužuje trvanlivost produktu.  

 

 

 



POSOUZENÍ ŽIVOTNOSTI PRODUKTŮ GULFF (Datum minimální trvanlivosti je pouze 

doporučení. Bez ohledu na datum může být produkt dlouhodobě vhodný pro svůj účel): 
• GULFF Biologicky odbouratelné bezbarvé pryskyřice 24-36* měsíců v závislosti na 

podmínkách skladování 
• GULFF Biologicky odbouratelný FL. barevné pryskyřice 24* měsíců v závislosti na 

podmínkách skladování 
• GULFF Biodegradable Ambulance 12-18* měsíců v závislosti na podmínkách 

skladování 
• GULFF Biodegradabilní UV lak 12-24* měsíců v závislosti na podmínkách skladování 
• Pryskyřice na rostlinné bázi obecně max. 12* měsíců 

*Upozorňujeme, že od okamžiku výroby začíná pryskyřičná směs pomalu měnit tvar. Žádný 

pryskyřičný produkt nemá stejné vlastnosti v době výroby a 1 rok po výrobě. Je dobré 

poznamenat, že lepidla s řídkou viskozitou si lépe zachovávají své vlastnosti. 

Další informace: contact@gulffflyfishing.com       

Copright Gulff Ltd 
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