LUKOPREN S a UNI - jednoslokové silikonové tmely
LUKOPREN S 8280 - neutrální tmel s univerzálním pouitím, napø. tìsnìní spár obvodových plášù staveb, spár mezi
instalaèními pøedmìty, tìsnìní dvojskel do rámù, tmelení dilataèních spár ve stavebnictví, tmelení ve strojírenství.
Vyhovuje poadavkùm Vyhlášky MZ ÈR pro styk s potravinami a pokrmy.
LUKOPREN S 9780 - vysokomodulový neutrální tmel pro strojírenství, automobilový prùmysl a stavebnictví.
Má nejniší botnavost v rozpouštìdlech a olejích a nejvyšší tepelnou odolnost (250 °C trvale a 300 °C krátkodobì).
LUKOPREN S SANITARY - nízkomodulový neutrální tmel s pøísadou protiplísòového pøípravku. Je urèen pro pouití
v sanitární technice (kuchyòské døezy, vany, sprchy, prádelny).
LUKOPREN S DUOGLASS - vysokomodulový neutrální tmel se sníenou paropropustností. Pouívá se pøi výrobì
izolaèních dvojskel.
LUKOPREN UNI-N - neutrální hobby tmel pro ménì nároèné pruné tmelení a lepení kovù, PVC, skla,
cementovláknitých materiálù, natøeného døeva a døevotøísek.
LUKOPREN S 6400 - nízkomodulový kyselý typ k prunému tmelení skla, keramiky, porcelánu, smaltu. Vyhovuje
poadavkùm Vyhlášky MZ ÈR pro styk s potravinami a pokrmy.
LUKOPREN S 6410 - vysokomodulový kyselý tmel. Vykazuje nejvyšší pevnost spoje. Urèen k prunému lepení skla,
keramiky, smaltu. Zvláštì vhodný pro tmelení akvárií a lepení silikonové prye. Vyhovuje poadavkùm Vyhlášky MZ ÈR
pro styk s pitnou vodou.
LUKOPREN S 9440 - vysokomodulový kyselý tmel pro strojírenství a autoopravárenství s tepelnou odolností 250 °C
(krátkodobì a 290 °C).
LUKOPREN UNI-A - kyselý hobby tmel pro standardní pruné tmelení a lepení skla, keramiky, i kovù opatøených
nátìrem.
LUKOPREN S 3782 - neutrální rozlivový silikonový tmel urèený pøedevším pro pouití v elektrotechnice a strojírenství.
LUKOPREN S 5296 - neutrální transluscentní rozlivový tmel urèený pro elektroizolaèní zalévání v elektrotechnice.
Pøi tmelení porézních silikátových podkladù je tøeba pouívat penetraèní pøípravek Lukopren Primer B 733.
Tmely s kyselým vulkanizaèním systémem nejsou vhodné na porézní silikátové materiály, neošetøené kovové a hliníkové
podklady, které mohou podléhat korozi.
Názvy barevných odstínù silikonových tmelù:
2. transparent
26. dub
3. bílá
27. mahagon
4. støíbrná
28. okr
9. bílá
29. slonovina
10. transparent
31. hnìdá
11. èerná
32. modrá
17. svìtle šedá
33. transparent
25. šedá
34. béová

37. støíbrná
38. èerná
39. bílá - lesk
40. bílá - mat
41. šedá
42. slonovina
43. cihla
44. hnìdá

49. transparent
50. šedá
51. slonovina
53. bahama
66. bílá
70. bílá
71. transparent
72. transparent

AKROTMEL S - akrylátové disperzní tmely
AKROTMEL S1 – disperzní plastický tmel urèený k tìsnìní spár, trhlin a savých podkladù ve stavebnictví.
AKROTMEL S1 - transparent – lepící tmel urèený pro bodové lepení polystyrénových a døevìných obkladù na stìny a
stropy, plošné lepení podlahovin, korku a kobercù.
AKROTMEL S2 – profesionální akrylátový disperzní tmel urèený pro tìsnìní dilataèních spár panelových domù,
sádrokartonu apod. Výborná zpracovatelnost a pøetíratelnost.
AKROTMEL S4 - štuk – obsahuje hrubozrnná plniva, která vytváøejí povrchovou štukovou strukturu. Tmel je vhodný
pro materiály opatøené štukovou vrstvou, na štukové omítky, beton.
Názvy barevných odstínù akrylátových tmelù:
57. šedá
58. bílá
61. borovice
62. buk

59. transparent
63. dub

60. hnìdá

