Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín, Česká republika
tel.: +420 – 321 741 546-7, fax: +420 – 321 721 578
e-mail: odbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz

LUKOPREN S 8280
Silikonový jednosložkový
neutrální tmel
Silikonový jednosložkový neutrální tmel ve formě
nestékavé pasty. Po vytlačení z obalu vulkanizuje za
běžné teploty a přístupu vzdušné vlhkosti na pevnou
silikonovou pryž.
Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její
rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu
(1-složkový kondenzační RTV systém).
Certifikát pro styk s potravinami a pokrmy.

Vlastnosti vulkanizátu









pevnost a pružnost
tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot
výborné elektroizolační vlastnosti
odolnost vůči trvalému působení vody
odolnost vůči povětrnostním vlivům
(UV záření, ozón, oxidační působení kyslíku)
chemické odolností
(slabé až středně silné kyseliny, zásady a sole)
paropropustnost
nelze přetírat nátěrovými hmotami

Použití
pružná těsnění průchodů v chladících skříních,
těsnění v chladící technice, těsnění ve výrobě
horkovzdušných sušáren a udíren, těsnění
strojírenství
spojů a švů při výrobě kontejnerů, strojů,
klimatizačních jednotek, ochrana šroubových
spojů proti vnikání vody, těsnění v tvarovaných
rámových profilech
těsnění
elektrospotřebičů,
kabelových
elektrotechnika koncovek, rozvodných skříní, elektroinstalace,
světel a částí motorů
zasklívání oken do hliníkových a ocelových
rámů, výkladních skříní, těsnění střešních
stavebnictví
konstrukcí při klempířských a pokrývačských
pracích

Základní parametry
Barva
vzhled
Vulkanizační systém
Hustota (kg/m3)
Provulkanizace 1/3/7d (mm)
Vulkanizace povrch. vrstvičky (min)
Tvrdost (°ShA)
Tahová pevnost (N/mm2)
Tažnost (%)
Tepelná odolnost (°C)
Pracovní teplota (°C)

metalický odstín (nerez) č. 36
nestékavá pasta
neutrální, oximový
1030
3,7/6,5/10,0
cca 30
15
1,4
500
-50/+200
+5 až +30

parametry proměřeny po 7 dnech vulkanizace při 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

Ochrana zdraví, likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků
Při práci se řiďte pokyny uvedenými na etiketě a v bezpečnostním listu. Obal a zvulkanizované zbytky lze likvidovat
společně s komunálním odpadem.

Balení a skladování
Kartuše 310 ml, na objednávku zákazníka konzervy 10 l a sudy 200 l. Možnost balení do kartuší bez potisku nebo
do vlastních obalů zákazníka. Skladovatelnost je 24 měsíců při teplotách do + 30°C.

Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela
vyčerpávající. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně technických služeb Lučebních závodů
a.s. Kolín, tel. 321 741 351-2, e-mail: ots@lucebni.cz, www.lucebni.cz
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