
barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentní 310ml 15 12 � ks 219,00 8,500 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

šedá 310ml 15 12 � ks 149,00 5,800 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

slon., šedá, cihla 25ml 100 24 � ks 35,00 1,360 D

cihla 80ml 25 24 � ks 88,50 3,430 D

slon., šedá, cihla, hnědá 310ml 15 24 � ks 132,00 5,100 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá 310ml 15 24 � ks 77,00 2,980 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. 25ml 100 24 � ks 32,20 1,250 D

transp, bílá, slon., béžová, okr,
dub, mahagon, sv.šedá, šedá,
stříbrná, hnědá, černá

310ml 15 24 � ks 117,00 4,530 D

nerez 310ml 15 24 � ks 134,00 5,200 D

transp. 600ml 15 24 � ks 182,00 7,050 D

LUKOPREN S 3782 - samorozlivový silikon

středněmodulový, neutrální
silikonový tmel
� těsnění dvojskel do dřevěných

a hliníkových rámů
� zasklívání
� těsnění spár obvodových plášťů

montovaných staveb
� těsnění spár mezi instalačními předměty
� renovace stávajícího těsnění spár
� atest pro styk s potravinami a pokrmy

33
transp.

34
béžová

39
bílá lesk.

37
stříbrná

38
černá

40
bílá mat.

transparent bahamabílá šedá

šedá

slonovina

kromě odstínu č. 33 a 39

kromě odstínu transparent a bílá

transparent

SILIKONOVÉ TMELY - LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN

� jednosložkový silikonový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený
pro elektroizolační zalévání v elektrotechnice
� jedná se o translucentní (průsvitnou) viskózní kapalinu, která vlivem

vzdušné vlhkosti vulkanizuje na translucentní silikonovou pryž

Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:
� výbornými elekroizolačními vlastnostmi
� odolností vůči trvalému působení povětrnostních vlivů a vody
� odolností vůči agresivnímu korozivnímu prostředí
� tepelnou odolností
Vynikající dlouhodobá homogenita tmelu v celém objemu a přilnavost k široké
řadě materiálů umožňuje jeho použití i pro náročnější aplikace
v elektrotechnice. Při vulkanizaci nedochází k sedimentaci složek tmelu,
což zaručuje homogenitu elektrických parametrů v celé elektroizolační vrstvě.
Translucentní odstín umožňuje v tenčí vrstvě průhlednost ochranného povlaku,
a tím i vizuální kontrolu součástek.

transparent

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentní 310ml 15 12 ks 104,00 4,030 D

ukázka použití: LUKOPREN S 3782 Obvod používaný
v prostředí servopohonů těžkého strojírenství. Zapouzdření
do pružné zálivky silikonového tmelu Lukopren S 3782.

vysokomodulový neutrální
silikonový tmel
� s vysokou odolností vůči teplotám

(250 C, krátkodobě až 300 C), ropnýmo o

produktům a rozpouštědlům
� dělící roviny ocelovýh van, rozvodovek,

převodovek, čerpadel, kompresorů,
ventilových těles, víka ventilových krytů
� chladiče, větrací otvory a kanály
� dotěsňování dveří chladírenských zařízení
� těsnění potrubních přírub, elektrických

svorek, kabelových koncovek a spojek

šedá

25
šedá

31
hnědá

17
sv. šedá

26
dub

27
mahagon

28
okr

29
slonovina

cihla hnědáslonovina

transparent bílá

nízkomodulový, acetátový silikonový
HOBBY tmel
� lepení a těsnění v domácnostech,

tmelení oken a vitrín, instalatérské
práce a všude tam, kde není
požadována trvale vysoká pevnost
lepeného spoje
� není vhodný na korodující podklady

a stavební silikáty

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá 25ml 100 24 � ks 32,20 1,250 D

transp., bílá, slon., bahama, šedá 310ml 15 24 � ks 117,00 4,530 D

LUKOPREN UNI - A

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - NEUTRÁLNÍ

LUKOPREN S 8280

LUKOPREN S 9780

LUKOPREN S SANITARY

LUKOPREN UNI - N

neutrální silikonový tmel
s přísadou fungicidu
� těsnění v sanitární technice, jako těsnění

okolo van, bidetů, dřezů, kuchyňských
linek, sprchových koutů, a všude tam kde
je zvýšená relativní vlhkost a tím i výskyt
plísní

nízkomodulový, neutrální
silikonový HOBBY tmel
� lemování těsnících lišt
� standardní tmelení
� spojování materiálů typu kov, PVC,

sklolaminát, azbestocement
� obvodové tmelení dřeva, kovu, PVC,

natřených rámů oken

je jednosložkový rozlivový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený
především pro zalévací technologie. Jedná se o nízkoviskózní samorozlivovou
pastu bez obsahu rozpouštědel, která vulkanizuje od povrchu do hmoty
vzdušnou vlhkostí za běžných teplot (1-složkový kondenzační RTV systém).
Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:
� pevností a pružností
� výbornou tepelnou odolností v rozmezí teplot – 50 °C až 180 °C
� výbornými elektroizolačními vlastnostnostmi
� odolností vůči trvalému působení vody
� odolností vůči povětrnostním vlivům (UV záření, ozón, oxidační působení

kyslíku)
� chemickou odolností vůči působení slabých

až středně silných kyselin, zásad a solí

LUKOPREN S 5296 - pro zalévání v elektrotechnice

36
nerez

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %164


