
Jak na Icarex ? 
 
Praktické zkušenosti pro nás sepsali naši přátelé, děkujeme. 
 
Před lety jsem začal na doporučení používat nový potahový 
materiál Icarex. Svými vlastnostmi předčí vše, co jsem za celou 
svoji modelářskou praxi poznal. Myslím tím odolnost proti protržení 
při přistání do ostrého strniště po obilí nebo do oraniště. Tento 
materiál používám pro modely kategorie F1A a potahuji s ním 
komplet celé křídlo, na VOP Ikarex nepoužívám. Icarex má z obou 
stran stejný povrch s pravidelnou mřížkovou strukturou v jednom 
směru a je jedno, jakou stranou a v jaké orientaci (0/90) jej na 
kostru křídla přilepím. 
Před začátkem potahování očistím konstrukci od zbytků lepidla a 
přebrousím jemným brusným papírem. Upozorňuji, že křídlo je celé 
uhlíkové a balsa je pouze na jeho konci (oblé zakončení křídla). 
Uhlíkovou torzní skříň nejprve potahuji shora Mylarem a až potom 
přistupuji k celkovému potažení modelu Icarexem. Pro lepení 
používám ředěný Chemoprén Extrém a lepidlo nanáším kouskem 
molitanu velikosti krabičky od sirek. Při práci s Chemoprénen a 
ředidlem (speciální ředidlo na Chemopren, nebo stačí toluen) je 
nutné dbát na bezpečnost při práci a dobře větrat. 
 
Nejprve si naředím lepidlo asi v poměru 1:1 a začínám s natřením 
kostry zespoda.  
Film lepidla by měl být stejnoměrný a po zaschnutí nesmí být vidět 
jednotlivé tahy při nanášení, jelikož i po rozředění má lepidlo mírně 
žlutohnědou barvu a šmouhy od lepidla by nepůsobily na hotovém 
modelu pěkně. Natřený povrch vypadá,  jako kdyby byl nalakovaný, 
a po zaschnutí je mírně lepkavý. Pozor, nepokládejte proto kostru 
s naneseným lepidlem do prachu nebo ji nenechte zaprášit. 
Dál se držím návodu výrobce lepidla a aplikuji ho i na druhou 
lepenou plochu, tedy Icarex. Znovu Chemoprén naředím, ale 
tentokrát asi v poměru 1:10 dílům ředidla. Vzniklou „vodičku“ 
nanáším opět kouskem molitanu na předem připravené pásy 
potahu, položené na pracovní desce. Pásy je vhodné přichytit na 
desku přes rohy lepící páskou. Tloušťka vzniklého filmu se zdá být 
při tomto naředění pouze symbolická, ale ne nedůležitá. Po 
zaschnutí nechávám asi půl hodiny natřené plochy zaschnout. Při 
této pauze je možné si stejným způsobem připravit i druhou 
polovinu křídla. 

 
A jdeme potahovat.  Lepidlo na kostře křídla a Ikarexu mám 
zaschlé, žehličku zahřátou (Ikarex snese o něco větší teplotu než 
např. Solarfilm) a nyní můžu začít nažehlovat potah. Připravené 
pásy potahu ustavím na kostru, přižehlím na krajích a pak už 
pokračuji po celém obvodu, žebrech a celou plochu vypínám 
přežehlením až na konec. Oříznuté okraje před dokončením 
přemažu opatrně lepidlem a po zaschnutí znovu přežehlím. 
Potahování s Icarexem není nijak náročné, zvládne ho každý a 
výsledek určítě stojí za to zkusit něco nového.  
 
 
... a jak na Ikarex a balsovou kostru nosných ploch?  
 
No, jednoduše. Postup je zcela shodný, jen je při stavbě kostry 
počítat se skutečností, že Icarex - jakkoli je pevný a odolný proti 
protržení - nezpevní kostru křídla tak, jako klasický prolakovaný 
Modelspan. Balsová torzní skříň však dostatečně zajišťuje pevnost a 
tuhost pro nosné plochy v mém případě modelu F1E a tak bez obav 
taková křídla potahuji Icarexem.  
Z důvodu dodržení malé hmotnosti a spolehlivého přilepení potahu 
jsem vyzkoušel a používám nalakování balsové kostry zaponovým 
nebo lesklým nitrolakem  zředěným v poměru zhruba 1:2 – 1:3 
s jemným přebroušením po zaschnutí laku. Takto připravená kostra 
„nepije“ následně nanášený Chemopren (ředěný 1:1) a ten zůstává 
jen na povrchu balsových dílů kostry ve stejnoměrné vrstvě, na 
kterou se dá spolehlivě přižehlit Ikarex opatřený tenkou vrstvou 
Chemoprénu (ředěným 1:10). 
 
Názory na lakování se liší. Někteří povrch vůbec nelakují, jiní přidaji 
1-2 vrstvy řídkého nitrolaku.   
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