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Jednosložkový silikonový lepící a t snící tmel. Je trvale elastický a odolný v i
atmosférickým podmínkám.

Složení
Tmel na bázi polydimethylsiloxanu, s p ísadou plniva, pomocných látek zlepšujících p ilnavost a
urychlujících vytvrzovací proces, který probíhá vzdušnou vlhkostí. P i vytvrzování se uvol uje kyselina
octová.

Vlastnosti

 Hustota g/cm3 0,97 – 1,02
 Vytla ovatelnost g/min. 150 - 500
 Tvrdost Shore A 15 - 30

Návod na použití
Tmel je ur en pro vnit ní i vn jší mnohostranné použití v pr myslu i v domácnostech. Využívá se pro
lepení a spárování sklen ných a keramických materiál , d ev ných, plastových a n kterých kovových
díl  (hliník, nerez). Není vhodný pro materiály alkalické povahy (beton, zdivo, omítky).
Plochy, na které je tmel nanášen, musí být suché a isté (bez mastnoty a prachu). Požadovaný tvar

sn ní je t eba vytvo it do 5-ti minut po nanesení nejlépe st rkou namo enou do vody s p ídavkem
saponátu. Zpracovávat p i teplot  +5°C až +40°C.

Balení
Tmel se dodává v kartuších á 310 ml balených v kartonech po 24 ks. Vyrábí se v barv  transparentní,
bílé, šedé, erné, hn dé a bahama.

Skladování
Uchovávejte obal t sn  uzav ený na suchém a dob e v traném míst , chrán ném p ed mrazem p i
teplot  +10oC až +30oC. Doba zpracovatelnosti tmelu je min. 18 m síc  od data výroby.

Bezpe nost
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpe ný chemický p ípravek.
Používejte pouze v dob e v traných prostorách. Zamezte styku s k ží a o ima. Uchovávejte mimo
dosah d tí. P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení. Obal
se zbytky materiálu odevzdejte na místo ur ené k ukládání odpad .
Podrobn jší údaje jsou uvedeny v bezpe nostním list .

Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ  výše uvedených údaj . Záruku

ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .

mailto:plastservis@plastservis.cz
http://www.plastservis.cz

