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POPIS: Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Zvláště vhodný na žulu, mramor (i bílé a krystalické 

mramory), porézní materiály, keramiku, aglomeráty, quarzit a přírodní kámen obecně.
Silikon se nevsákne do materiálu a nezabarvuje ho. Silikon je bez zápachu, netoxický a bez

rozpouštědel.

POUŽITELNÉ ZVLÁŠTĚ NA: žulu, mramory (také bílé a krystalické), porézní kámen, aglomeráty a keramiku.

VHODNÉ I NA: Beton, dřevo, sklo, glazované povrchy, hliník, dřevotřísku, laminát

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA: Nemění vzhled materiálu, je neutrální, odolný vůči plísním, odolný vůči UV záření.

OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY: Nesmršťuje se, nerozpadá se, odolává atmosférickým vluvům, nenapadá kovy, neobsahuje 

rozpouštědla. Při použití není potřeba žádný primer.

TEPLOTA PRO APLIKACI:

ZÁKLADNÍ BARVY:

1,50 g/cm

Transparentní, čistě bílá, 
papírově bílá, světle šedá, 
šedá, stříbrná, hnědá, 
tmavě hnědá, černá
Ostatní barvy na vyžádání

VZHLED:

SPECIFICKÁ HMOTNOST:

od +5 do +40°C

ČAS VYTVRZENÍ:

ZTRÁTA LEPKAVOSTI:

 

 SILIKON

30-35 minut při 25°C

30-35 minut při 25°C

ODOLNOST PŘI TEPLOTÁCH:

Transparentní nebo obarvená pasta

od -40°C do +150°C
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POUŽITÍ: Plochy, které mají být tmeleny, musí být suché a bez prachu, oleje, rzi nebo jiných 

nečistot. Tmelený spoj ohraničte páskou, vytlačte potřebné množství tmelu a spoj 

vytmelte. Silikon utěsní materiál do 5 minut.

Přebytky silikonu odstraňte pomocí nože/žiletky.

UPOZORNĚNÍ: Pro optimální výsledek doporučujeme použít Tenax silikon v tloušťce 3 až 10 mm.

Nepoužívejte silikon na spoje, které jsou trvale vystaveny vodě (bazény, akvária).

Během práce větrejte.

USKLADNĚNÍ: Skladovatelnost 12 měsíců. Doporučuje se skladovat na chladném a suchém místě.
Skladování nad 30 ° C může snižovat stabilitu produktu a snížit jeho trvanlivost.

BALENÍ: 300 ml včetně 1 nástavce

INSTRUKCE K POUŽITÍ KARTUŠE: Odřízněte horní část (špičku) kartuše a 

nasaďte nástavec.

Odřízněte špičku nástavce na požadovanou 

tlouštku tmeleného spoje.

Tento technický list je informační dokument vypracovaný v dobré víře. Informace v tomto dokumentu jsou založeny na testech provedených v našich laboratořích a jsou správné na 

základě našich zkušeností, ale musí být považovány pouze za orientační z důvodu povahy produktu, jehož chování se mění s minimální změnou okolních podmínek (parametry prostředí) , 
materiály, se kterými přichází do styku, způsoby skladování a stárnutí atd.) Z tohoto důvodu nejsou zde uvedené informace, i když na základě našich nejlepších znalostí, pro uživatele 

zárukou, protože aplikace, použití a zpracování našich produktů zákazníkem a finálního produktu jsou mimo naši kontrolu, a proto jsou plně na odpovědnosti zákazníka. Věříme, že 

provedené testy mohou být užitečným ukazatelem, i když nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za výsledek vašeho zpracování. Je odpovědností a povinností uživatele provést 

předběžné testy konkrétní aplikace, posoudit vhodnost pro požadované použití, protože je jeho povinností zkontrolovat, zda použití našich výrobků je v souladu se současnými zákony, 

předpisy, ustanoveními a patenty. Tato informace nesmí být považována za autorizaci a není žádným povzbuzením k porušení jakéhokoli patentu. Údaje mohou být změněny bez 

předchozího upozornění a nesmí být považovány za legálně smysluplné.
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