
univerzální silikon

PŘEHLED

Univerzální silikon

Příklady použití
▪  Všestranné použití
▪  Spáry okolo ocelových smaltovaných a plastových van
▪  Spáry mezi dřevem a dlaždicemi
▪  Spojovací spáry u dveří a oken
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PŘEHLED

Stavební silikon - neutrální 

POPIS

▪ Trvale elastický, jednosložkový neutrální silikonový tmel.
▪ Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Systém oxim - chemicky neutrální.

Výhody/přínosy
▪ Univerzální okruh jak vnitřního, tak venkovního použití,  

pro spojovací, těsnící a usazovací spáry.
▪ Vhodný pro lepení zrcadel, bez potřeby dalšího prostředku.
▪ Kompatibilní s betonem a zdivem.

▪ Kompatibilní s akrylátovým sklem.
▪ Bez zdravotních rizik.
▪ Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.
▪ Normy DIN potvrzují široký okruh možného použití.

Příklady použití
▪ Spojovací spáry u dveří a oken
▪ Spáry okolo plastových, dřevěných a kovových oken
▪ Lepení zrcadel na stěny

MONTÁŽ

▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 10 - 20 minut.
▪ Teplota zpracování +5°C až +40° C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +180°C.
▪ Teplota skladování od +5°C do +25°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Úplné vytvrzení po 6 - 8 dnech.
▪ Z jedné kartuše silikonu se získá cca 18 bm spáry 4 x 4mm.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

stavební silikon

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové
číslo

barva obsah skladovatelnost počet kusů

[ml] měsíců v balení

stavební silikon  525330 transparentní 310 12 15

stavební silikon  525321 bílá 310 12 15

stavební silikon  525328 šedá 310 12 15

stavební silikon  525324 hnědá 310 12 15

stavební silikon  525323 černá 310 12 15

stavební silikon  53095 béžová 310 12 12

stavební silikon  53096 borovice 310 12 12

stavební silikon  53097 dub 310 12 12

stavební silikon 20050 buk 310 12 12



POPIS

▪ Trvale elastický, jednosložkový silikonový tmel.
▪ Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Systém acetoxy.

Výhody/přínosy
▪ Vysoce elastický materiál dovoluje optimální použití
 v dilatačních a spojovacích spárách uvnitř i venku.
▪ Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.

MONTÁŽ

▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 10 - 20 minut.
▪ Teplota zpracování +5°C až +40° C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +180°C.
▪ Teplota skladování od +5°C do +35°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Úplné vytvrzení po 6 - 8 dnech.
▪ Z jedné kartuše silikonu se získá cca 18 bm spáry 4 x 4mm.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové
číslo

barva obsah skladovatelnost počet kusů

  [ml] měsíců v balení

universální silikon  525322 bílá 310 12 15

universální silikon  525331 transparentní 310 12 15

universální silikon  525325 hnědá 310 12 15

universální silikon  525327 šedá 310 12 15

Univerzální silikon
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PŘEHLED

Sanitární silikon

POPIS

▪ Trvale elastický, jednosložkový silikon.
▪ Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Systém acetoxy.

Výhody/přínosy
▪ Vysoce elastický materiál dovoluje optimální použití
 v dilatačních a spojovacích spárách, uvnitř i venku.
▪ Brání vzniku hub a plísní (fungicidní účinek) při použití  

ve vlhkých místnostech (koupelny, kuchyně, WC).
▪ Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.

Příklady použití
▪ Spáry okolo umyvadel a toalet. Také pro dilatační spáry 

mezi podlahovými dlaždicemi
▪ Spáry okolo kuchyňských dřezů z nerez oceli v kombinaci  

se dřevem, plasty nebo keramikou 
▪ Spáry okolo ocelových smaltovaných a plastových van
▪ Spáry mezi dřevem a dlaždicemi
▪ Nepoužívat na beton

sanitární silikon
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽ

▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 15-25 minut.
▪ Teplota zpracování +5°C až +40° C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +180°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Úplné vytvrzení po 5 - 7 dnech.
▪ Brání vzniku hub a plísní (fungicidní účinek).
▪ Z jedné kartuše silikonu se získá cca 18 bm spáry 4 x 4mm.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

typ katalogové
číslo

barva obsah skladovatelnost počet kusů

  [ml] měsíců v balení

sanitární silikon  525017 transparentní 310 12 15

sanitární silikon  525018  bílá 310 12 15

sanitární silikon  525019 šedá manhattan 310 12 15

sanitární silikon  525021 béžová 310 12 15

sanitární silikon  53104 jasmín 310 12 12

sanitární silikon  53105 tmavošedá 310 12 12

sanitární silikon  525020 hnědá 310 12 15

sanitární silikon  53120 černá 310 12 12

sanitární silikon 58530 stříbrošedá 310 12 12

Sanitární silikon

PŘEHLED

Akrylátový tmel

POPIS

▪ Plastoelastický, jednosložkový tmel na vodní bázi  
akrylátové disperze. 

▪ Tmel se vytvrzuje odpařováním vody.

Výhody/přínosy
▪ Kompatibilita s nátěrovými barvami umožňuje použití 

v odvětví nátěrových hmot.
▪ Lze natírat.
▪ Odolný proti stárnutí.

Příklady použití
▪ Praskliny v interiérových i exteriérových zdech
▪ Praskliny s malým posunem, např. okolo oken
▪ Praskliny ve zdivu a dalších plných stavebních materiálech 

(beton, vápenopískové cihly
▪ Spáry okolo dveří a oken v interiérech.

akrylátový tmel

MONTÁŽ

▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti cca 15 minut.
▪ Teplota zpracování +5°C až +30°C.
▪ Teplotní odolnost od -20°C do +80° C.
▪ Teplota skladování od +5°C do +35°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 10 %.
▪ Z jedné kartuše se získá cca 12 bm spáry 5 x 5mm 
 a cca 6 bm spáry 5 x 10 mm.

▪ Úplné vytvrzení po 7 - 10 dnech.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Akrylátový tmel

typ katalogové
číslo

barva obsah skladovatelnost počet kusů

  [ml] měsíců v balení

akrylátový tmel  525022 bílá 300 12 15

akrylátový tmel  525023 šedá 310 12 15

akrylátový tmel  525024 hnědá 310 12 15

DNS

PŘEHLED

Silikon na přírodní kámen DNS

POPIS

▪ Trvale elastický, jednosložkový silikon.
▪ Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Neutrální mezivrstva (alkoxyl).

Výhody/přínosy
▪ Univerzální rozsah použití pro přírodní kámen a porézní 

podklady v interiéru i exteriéru.
▪ Vhodný pro dilatační a spojovací spáry.
▪ Vhodný také pro lepení zrcadel.

▪ Nestéká.
▪ Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.
▪ Bez zdravotních rizik.

Příklady použití
▪ Spáry na fasádních konstrukcích 
▪ Spáry okolo pultů a připojení ke stěnám
▪ Spáry v kuchyních, koupelnách a na toaletách
▪ Spáry okolo okenních parapetů uvnitř i ve venkovním 
 prostředí

MONTÁŽ

▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 25 minut.
▪ Teplota při zpracování +5°C až +40°C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +150° C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Úplné vytvrzení po 6 - 8 dnech.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

typ katalogové barva obsah skladovatelnost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

DNS  53121 transparentní 310 12 12

DNS  53122 šedá 310 12 12

DNS  53123 bílá 310 12 12

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Silikon pro protipožární systémy DFS

DFS

PŘEHLED

POPIS

▪ Trvale elastický, nehořlavý jednosložkový silikon.
▪ Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Neutrální mezivrstva (alkoxyl).

Výhody/přínosy
▪ Těžce zápalná látka - B1.
▪ Odolný proti chemikáliím a stárnutí. 
▪ Bez zdravotních rizik.

▪ Vysoce elastický materiál dovoluje použití v dilatačních
 a spojovacích spárách

Příklady použití
▪ Utěsňování spár okolo požárních dveří
▪ Spáry na stěnách, např. výtahy, schodišťové šachty 

(vyztužený beton, zdivo, kov)
▪ Utěsňování spár ve veřejných budovách (požární zdi              

a stropy)
▪ Utěsňování spár okolo kabelových a potrubních vývodů,     

ve větracích a klimatizačních systémech

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové barva obsah skladovatelnost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

DFS  53131 šedá 310 18 12

MONTÁŽ

▪ Těžce zápalná látka B1 podle DIN 4102 (zkušební 
     osvědčení P- 3076/2213-MPA BS).
▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 25 minut.
▪ Teplota při zpracování +5°C až +40°C.
▪ Teplotní odolnost od -50°C do +150°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Úplné vytvrzení po 10 - 20 dnech.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

DD

PŘEHLED

Střešní tmel DD 

POPIS

▪ Plastoelastický, jednosložkový střešní tmel  
na elastomerbitumenové bázi.

Výhody/přínosy
▪  Univerzální okruh použití v oblasti střech.
▪  Vynikající přilnavost i na vlhkém podkladu.
▪  Vysoká odolnost proti vodě.
▪  Kompatibilní s asfaltovými pásy. 
▪  Odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům.

Příklady použití
▪ Utěsnění okolo obložení komínů
▪ Utěsnění na střechách s umělohmotnou fólií
▪ Utěsnění kovových a plastových okapových žlabů
▪ Utěsnění okolo antén a ventilací
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Střešní tmel DD 

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové barva obsah skladovatelnost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

DD  53127 černá 310 12 12

MONTÁŽ

▪  Vhodný pro utěsňování spár v oblasti střech
    (např. tavné svařování a asfaltové vrstvy).
▪  Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪  Doba zpracovatelnosti 10-20 minut. 
▪  Teplota při zpracování +5°C až +30°C.
▪  Teplotní odolnost od -35°C do +130°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 10 %.
▪  Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

DDK

PŘEHLED

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové barva obsah trvanlivost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

DDK  49103 transparentní 310 24 12

POPIS

▪ Jednosložkový transparentní střešní tmel na bázi 
     syntetického kaučuku.

Výhody/přínosy
▪ Univerzální okruh použití v oblasti střech.
▪ Vynikající přilnavost i na vlhkém podkladu.
▪ Lze natírat na místech, kde je použití vidět.
▪ Okamžitě nepromokavý.

▪  Kompatibilní s asfaltovými pásy. 
▪ Odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům.
▪ Nelepkavý povrch.

Příklady použití
▪ Spáry mezi různými typy střešních materiálů
▪ Utěsňování na střechách s asfaltovými a umělohmotnými 

fóliemi
▪ Utěsňování kovových a plastových okapových žlabů
▪ Utěsňování okolo antén a ventilací

MONTÁŽ

▪ Vhodný pro utěsňování spár v oblasti střech. 
▪ Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 15-20 minut. 
▪ Teplota při zpracování +5°C až +40° C.
▪ Teplotní odolnost od -25°C do +100° C.
▪ Přípustná celková deformace max. 25 %.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

Střešní tmel transparentní DDK


