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SILICONE PRO.
Univerzální, 100% - silikonový tmel.

CHARAKTERISTIKA:
SILICONE PRO BLACK / WHITE / TRANSPARENT je univerzální, 1K 

acetátový tmel pro interiérové i exteriérové aplikace, vytvrzující pomocí

vzdušné vlhkosti. Vyznačuje se dlouhodobou životností bez povrchových a

strukturálních změn, dokonalou pružností v široké škále teplot a dobrou

přilnavostí k porézním i neporézním materiálům. Finální vzhled aplikace

se vyznačuje vysokým leskem. Produkt je vyrobený ze 100% silikonu,

neobsahuje rozpouštědla ani jiné minerální náhrady.

APLIKACE:
SILICONE PRO BLACK / WHITE / TRANSPARENT se používá ve všech

odvětvích průmyslu a ve stavebnictví, jako univerzální produkt na tmelení a

lepení různých dílů a sestav (např. okna, dveře, skleníky, sanita apod.),

ale i na utěsňování dílů v místech zatékání (např. karosérie vozidel, 

okenní parapety, střechy, apod.), a na výrobu těsnění „na míru“.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Místo aplikace mechanicky očistit a odmastit produktem SOFT CLEANER (CH80079). Odmašťovač nechat 

dobře odvětrat. Pro neporézní materiály použit vhodný typ odmašťovače, případně aplikovat primer pro

zlepšení přilnavosti.  

2. Odřezat vrchní část kartuše (těsně nad závitem) vhodným nástrojem.

3. Na závit kartuše našroubovat přiloženou aplikační trysku a kartuš vložit do aplikační pistole HAND GUN

(CH80120).

4. Aplikovat SILICONE PRO v dostatečném množství na potřebné místo (trhlina/plocha/styk ploch apod.).

5. Místo aplikace uhladit pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku do 5 min od nanesení tmelu.

Nevytvrzený tmel je možné odstranit produktem SOFT CLEANER (CH80079), vytvrzený jen mechanicky.

SPECIFIKACE:
Báze: silikon ///// Barva: podle označení na výrobku (černá, bílá, transparentní) 

Konzistence: pasta ///// Zápach: mírný, charakteristický po octu (při vulkanizaci)

Hustota: 0,97 až 1,05 g/cm3 ///// Prodloužení do přetrhnutí (EN ISO 527): 450% 

Lineární smrštění: <4% ///// Pevnost v tahu: 0,55 MPa  Tvrdost SHORE D: 23

Doba zpracování: cca 8 až 10 min (podle aktuálních podmínek při aplikaci)

Aplikační teplota: +5°C až +40°C ///// Rychlost vytvrzování: 3 mm / 24 hod

Známá odolnost: UV, vzdušná vlhkost, mýdla, saponáty, plísně

Teplotní odolnost: -50°C až +150°C

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém místě, při 

teplotě +5°C až + 25°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

NÁZEV
SKLADOVÝ 

KÓD
BALENÍ

ČÍSLO 

VÝROBKU

ČÍSLO CELNÍHO 

SAZEBNÍKU

SILICONE PRO BLACK CHSPB 310 ml CH80116 3214 1010

SILICONE PRO WHITE CHSPW 310 ml CH80117 3214 1010

SILICONE PRO TRANSPARENT CHSPT 310 ml CH80118 3214 1010


