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Dow Corning 799
jednoslo�kový neutrální silikonový
tmel (oxim)
� pro zasklívání a venkovní utěsňování všech typů oken
� nízký modul pružnosti – schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
� vynikající přilnavost k většině porézních i neporézních

materiálů, jako je PVC, cihla, hliník, sklo
� dobrá odolnost vůči UV záření a extrémním klimatickým podmínkám
� obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní

Dow Corning 732
acetátovy silikonový tmel/lepidlo

� jednosložkový silikonový tmel a lepidlo na kov a další materiály
� snadno se aplikuje v širokém rozmezí teplot
� zůstává pružný od -60° C do +180° C (krátkodobě 205°C)
� přilne na většinu běžných i natřených povrchů, včetně kovů,

skla, dřeva, keramiky, silikonových pryskyřic a vulkanizované
pryže, umělého a přírodního vlákna a mnoha plastů kromě
teflonu a PP

� dobrá teplotní a chemická stabilita
� výborné elektrické izolační a vodotěsné vlastnosti
� při vytvrzování se nesmršťuje ani nemění barvu
� vhodný pro použití v potravinářství

Dow Corning 3540
jednoslo�kový silikonový tmel na výrobu
izolaèních skel
� neutrální alkoxy jednosložkový silikonový tmel
� použití na výrobu izolačních skel do okenních rámu
� není vhodný na výrobu izol. skel určených

ke strukturálnímu zasklívání
� hloubka  spáry je omezena na 14 mm
� certifikován dle EN 1279

Dow Corning 781
acetátový silikonový tmel
� střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
� 100% silikon
� rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
� vynikající přilnavost k neporézním materiálům (sklo, hliník)
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 785
sanitární silikonový tmel
� střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
� obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní
� 100% silikon
� rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
� vynikající přilnavost k neporézním materiálům
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 796
silikonový tmel na nemìkèené PVC, hliník
a døevo
� 100% silikon
� nízký modul pružnosti - schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
� neutrální systém vytvrzování
� nepatrný zápach
� ideální pro obvodové těsnění okenních rámů

z neměkčeného PVC a taky rámů z hliníku a dřeva
� vynikající přilnavost k neporézním i porézní materiálům
� odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

Dow Corning 881
vysokopevnostní silikonový tmel na sklo
� jednosložkový acetátový tmel s rychlým vytvrzováním
� vysoký modul pružnosti
� silné a trvanlivé přilnutí ke sklu
� odolný UV záření
� odolný proti občasnému styku s vodou (i mořskou)
� vhodný na výrobu malých akvárií konstruovaných dle DIN 32622

Dow Corning 817
lepidlo na zrcadla
� vysoký modul pružnosti - omezený pohyb
� vysoce kvalitní, testovaný, doporučeny výrobcem

na lepení lakovaných skel
� alkoxy neutrální systém vytvrzování
� nepatrný zápach
� vynikající přilnavost k většině druhů skel, kovů, podkladů zrcadel a

většině porézních a neporézních podkladových stavebních materiálů

Dow Corning AP
lepící tmel pro všestranné prùmyslové pou�ití
� těsnění, lepení, spojování materiálů
� jednokomponentní lepicí tmel
� acetátová báze
� snadná aplikace
� dobrá lepivost na většinu podkladů
� odolný a flexibilní od -50°C do +180°C
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transp., bílá, šedá, hnědá,

černá
310 ml 12 27 ks 101,00 4,040 D �
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transp., bílá 310 ml 12 27 ks 112,00 4,480 D �
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transp. 310 ml 12 18 ks 104,00 4,160 D �

transp. 600 ml 20 18 ks 170,00 6,800 D �
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bílá, šedá, hnědá, zlatý

dub, černá
310 ml 12 12 ks 105,00 4,200 D �

šedá, černá 600 ml 20 12 ks 173,00 6,900 D �
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bílá 310 ml 12 12 ks 166,00 6,650 D �
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transp., černá 310 ml 12 12 ks 182,00 7,300 D �
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pro Slovensko
EAN

transp. 310 ml 12 27 ks 125,00 5,000 D �
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Cena Kč

pro Česko
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pro Slovensko
EAN

transp., bílá, černá 310 ml 12 30 ks 259,00 10,400 D �
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Mj
Cena Kč

pro Česko
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EAN

černá 600 ml 20 12 ks 230,00 9,200 D �

vyhovuje FDA 177.2600

ve stejné ceně
nahrazuje
DC 794 F
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


