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SANITÄRSILICON PROFI 

 

 
 

 
 
 

OBLASŤ POUŽITIA: 
 

SANITÄRSILICON PROFI je určený pre vyplňovanie styčných a dilatačných škár vo vnútornom i 

vonkajšom prostredí: 
v sanitárnych oblastiach k tmeleniu obkladov a uzatvárania škár sprchových kútov, vaní, 
umývadiel, dresov, chladiacich pultov, lodí apod., 
v priemyselných aplikáciách, pri remeselnom spracovaní rovnako ako pre hobby použitie. 

VLASTNOSTI:  SANITÄRSILICON PROFI reaguje na základe vlhkosti vzduchu a vytvára mimoriadne odolný, 

elastický materiál bez zápachu. Tmel má vysokú odolnosť voči väčšine chemikálií a bez použitia 
primeru ponúka výbornú priľnavosť k neporéznym materiálom (napr. keramickému obkladu, 
plastom a ostatným materiálom). Porézne materiály doporučujeme ošetriť primerem. 
SANITÄRSILICON PROFI nie je vhodný k tmeleniu podkladov obsahujúcich olej, bitúmen, 

asfalt, rovnako ako pre tmelenie polyethylenu, polypropylenu alebo teflonu. Tmel je dodávaný 
s fungicídnou prísadou, pričom vzhľadom k svojej kyslej povahe pred vytuhnutím nie je vhodný 
pre lepenie akvárií a tmeleniu kovov (možná korózia materiálu). 

Technické údaje: Farba: podľa vzorkovníka 

Báza: silikonová pryž, jednozložková  
Systém tuhnutia: kyslý - acetátový 

Konzistencia: stabilná, <1 mm (DIN 52454-ST-U26-23) 
Špecifická váha (DIN 52451 – PY): cca 1,0 g/cm2 

Čas tvorby povlaku (povrch. kože)    cca 12 minút (+23°C/50% rel. vlhkosti vzduchu) 
Rýchlosť vytvrdnutia: cca 7 mm / 1 týždeň pri 23°C/50% rel. vlhkosti vzduchu 

Modul pružnosti v 100% (DIN 52455) cca 0,3 N/mm2 

Elastické zotavenie (DIN 52458): cca  98% 
Predĺženie pri pretržení (2 mm film):  cca 500% 
Tvrdosť S hore A                                  cca 15 (DIN 53505, 4 týždne, +23°C/50% rel. vlhkosti    vzduch 

Maximálny pohyb v škáre:                  ±25% (vzhľadom k počiatočnej šírke škáry) 
Teplota pri aplikácii:                            +5°C až +40°C (teplota lepených dielcov) 
Teplotná odolnosť:                              cca -60°C až +150°C   
Čistiace prostriedky a rozpúšťadlá: pre nezaschnutý materiál BOSTIK SOLVENT 300,  
                                                               zaschnurý materiál je možné odstránit len mechanicky  
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, balenie nechať pevne uzavreté na 

chladnom a suchom mieste (pri +5°C až +25°C) 
Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie  
týždeň výroby. 

PRÍPRAVA 
POVRCHU 
LEPENÝCH 
MATERIÁLOV: 

Profil škár šírky 5 – 10 mm by mal byť pravouhlého tvaru. Škáry široké 10 – 20 mm by mali mať 
minimálnu hĺbku 10 mm. U škár širších než 20 mm je nutná hĺbka min. 1/2 šírky škáry. Širšie 
škáry doporučujeme predplniť vhodným penovým materiálom (napr. PE-provazcem).   
Okraje škár, resp. povrchy, ku ktorým má tmel priľnúť musia byť pevné, celistvé, suché, zbavené 
mastnoty a prachu. Okraje škár prekryte samolepiacou páskou z dôvodu zabránenia znečistenia 
okolitých konštrukcií. Primer sa v prípade použitia nanáša na podklad štetcom a náter sa 
ponechá celkom zaschnúť. Pri aplikácii tmelu na akrylátové vane alebo sprchové kúty použite 
PRIMER 5003 SK. 

Spracovanie: Spojované plochy musia byť pred nanesením tmelu suché, zbavené prachu a mastnoty. Špičku 
dýzy zrežte podľa požadovanej šírky aplikovaného tmelu. Obsah tuby vytláčajte ručne alebo 
mechanickou pištoľou. Požadovaný tvar je nutné vytvoriť v rámci udanej doby spracovateľnosti, 
najlepšie čo najskôr po aplikácii. Tmel zarovnajte a vyhlaďte pomocou stierky alebo prstu 
(pomocou vody s prísadou cca 1-2% saponátu) a odstráňte kryciu pásku. Otvorenú tubu 
doporučujeme spracovať vždy celú. Pred vytuhnutím je možné odstrániť čerstvý tmel pomocou 
riedidla SOLVENT 300. Vytuhnutý tmel je možné odstrániť len mechanicky. Pre použitie 
PRIMER 5003 SK si vyžiadajte príslušný technický list. 

Sanitárny silikón pre profesionálnu aplikáciu s acetátovým systémom vulkanizáciou  
 

SANITÄRSILICON PROFI (3062) 
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SANITÄRSILICON PROFI 

SPOTREBA: Pri profile škáry 10 x 10 mm vystačí balenie jednej tuby (300 ml) na cca 3,0 bm. Spotrebu 
môžete ľahko spočítať: šírka škáry (mm) x hĺbka škáry (mm) = ml/ bm škáry. 

ZVLÁŠTNE 
UPOZORNĚNÍE: 

Z dôvodu kyslej povahy tmel pred vytuhnutím spôsobuje koróziu vybraných kovov (olova, zinku, 
železa). V týchto prípadoch použite výrobok s odlišným tvrdnúcim systémom (napr. BAU-
SILICON) alebo doriešte antikoróznu ochranu materiálu. Výrobok je rovnako vybavený 
fungicidní prísadou, ktorá chráni povrch tmelu proti vzniku plesní. Vzhľadom k súčasnému stavu 
techniky neexistuje univerzálna prísada proti všetkým druhom plesní. Z tohoto dôvodu 
doporučujeme riešiť protiplesňovú ochranu výrobku špeciálnymi látkami. Na vznik plesní má 
zvýšený vplyv predovšetkým vysoká vlhkosť vzduchu, vysoká teplota a tmavé prostredie. 
 

DODÁVANÉ 
BALENIE: 

tuba  - 20 x 300 ml  
sáčok  - 20 x 400 ml 
  - 20 x 600 ml  

 


