
Pre-preg
Mezinárodně jsou také známé pod názvem pre-preg z anglického pre-impregnated, 

předimpregnováno. Kompozitní materiály se skládají z nosného matriálu napuštěného stanoveným 

množstvím pryskyřice, většinou epoxidové.

Co je to epoxidová pryskyřice?

 nejvíce používaný druh z pryskyřic při namáhaných spojích

 má dobré mechanické a skvělé lepicí vlastnosti

 tepelně stálá do 200 °C, odolná proti vnějším vlivům (např. chemikáliím)

 nízká vytvrzovací teplota od 80 °C do 120 °C

Účel použití pryskyřice:

 k fixování vláken

 k jejich ochraně

 umožňuje podržet si určitý tvar 

 umožňuje přenos síly mezi vlákny

 pohlcuje síly působící kolmo k vláknu

Vlastnosti:

 velká absorbce působících sil při malé vlastní hmotnosti

 nosný materiál a pryskyřice jsou vzájemně sladěny

 lepší konstrukční možnosti

 možné jsou i tzv. dynamické konstrukce

 nižší spotřeba materiálu

Skladování:

 12 měsíců při -18 °C

 až 40 dní při +23 °C

 den skladování při pokojové teplotě odpovídá minus 13 dnům skladování při -18 °C

Kompozitní materiály

Náš tip: 
minimálně jednu 
hodinu před 
zpracováním nechat 
ležet při pokojové 
teplotě, aby se 
mohla vypařit 
kondenzační vlhkost.



Pre-preg
Technické informace: 

 Sádrové modely musejí být zcela suché.

 Manipulujte s kompozitními materiály pouze ve vinylových rukavicích bez pudru (např. 80C12), 

dbejte, aby okolí bylo suché, bez prachu a odmaštěné.

 Vždy zpracovávejte látku (kompozitní materiál) nataženou, (přesnost minimalizuje následné 

broušení).

 Kovové plochy se mají co nejméně spékat s kompozitním materiálem, protože kovy se vlivem te-

ploty rozpínají a smršťují odlišně, což může vést při dlouhých laminovaných dlahách k vysokému 

vnitřnímu pnutí a lepený spoj může prasknout.

 Kov se dá s kompozitním materiálem slepit pouze za předpokladu, že je odmaštěn a prachuprostý

 První kontaktní vrstva s kovem se nesmí přímo zhotovit přes pěnovou látku, aniž by se mezi kov a 

látku nevložil tzv. zprostředkovatel přilnavosti, např. látka z uhlíkatých vláken.

 Nejvyšší tuhosti a stability tvaru se dosahuje trojúhelníkovou konstrukcí a profilováním (tlustými 

neutrálními vlákny skrz pěnové profilovací látky).

 Odolnost proti zlomu a stabilitu zvýšíte, vyhnete-li se malým poloměrům právě v oblasti, kde 

dochází k zátěži.

 Rám z kompozitního materiálu je možné přelaminovat. Přitom musí být před vrstvením kompo-

zitních materiálů mezi modelem a izolující PVA-fólií vytvořena vrstva určité tloušťky např. pomocí 

3-4 vrstev bavlněného trikotu, aby později pod rámem z kompozitního materiálu mohl být perlon, 

nylglas anebo jiný materiál zalaminován.

 Je-li výsledek z kompozitního materiálu přiliš slabý, můžete ho zesílit přidáním další vrstvy kom-

pozitního materiálu. Doporučuje se při tom již nepokrývat odsavnou látkou.

 Rovnoměrných přechodů dosáhnete překrytím kompozitního materiálu o cca. 0,5  

až 1 cm. Poslední vrstva má překrývat všechny ostatní, což dává opticky přijatelnější výsledek.

 Pokud má být kompozitní materiál na povrchu lesklý, doporučujeme přes něj přetáhnout 

dámskou černou punčochu a až poté přes lepicí část kompozitu naruby otočenou PVA fólii (bez 

punčochy by odstraňování povrchových vzduchových bublinek bylo ještě obtížnější).

 Nejvhodnější teplota pro opracování je mezi 23 °C a 28 °C. Čím vyšší je teplota, tím lepkavější je 

kompozitní materiál

 Všechny materiály, i pomocné (např. lepicí pásky) musejí vydržet vytvrzovací teplotu, to jest být 

odolné min. 100 °C

 Vytvrzovací doby jsou: bez modelu 1,5 h při teplotě 100 °C, se sádrovým modelem 8 hodin

 


