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VENKOVNÍ AKRYLOVÝ TMEL

100% silikon s neutrální reakcí
� pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
� vhodný na zasklívání
� spárování mezi rámy a zdivem
� výborně drží na neporézních a porézních

podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%

Silikonové tmely jsou vysoce elastické tmely vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Vyznačují se velkou teplotní odolností (od –50°C až po +315°C)
a výbornou přilnavostí k řadě porézních i neporézních podkladů
(dle typu). Mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě,
UV záření, některé také vůči kyselinám, louhům a slabým rozpouštědlům.
Silikonové tmely nejsou přetíratelné, proto je potřeba zvolit požadovanou
barvu z nabízené barevné škály odstínů

SILIKONOVÉ TMELY

100% acetátový silikon
� pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
� výroba skleníků a zimních zahrad
� výborně drží na neporézních podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%
� nevhodný pro barevné kovy, porézní

materiály, polyethylen a polypropylen

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

neporézní materiály, okna,
dveře, skleníky

NEUTRÁLNÍ SILIKON

100% acetátový silikon
� obsahuje protiplísňovou přísadu - fungicid
� těsnění v koupelnách, kuchyních, WC,

myčkách
� výborně drží na neporézních podkladech
� odolává UV záření
� smrštění menší než 4%
� nevhodný pro barevné kovy,

mramor, PE a PP

koupelna, kuchyň, WC,
smalt, sklo, keramika

SANITÁRNÍ SILIKON

akrylátové vany, sprch. kouty,
smalt, sklo, keramika, zdivo

NEUTRÁLNÍ SANITÁRNÍ
SILIKON

100% neutrální silikon
� bez rozpouštědel a parafínů s fungicidem
� pro tmelení, lepení a dotěsňování při montáži

akrylátových van, vaniček, sprchových koutů
a jiných nádob
� možno použít na keramiku, sklo, smalt, kovy
� odolává UV záření, nedá se přetírat
� smrštění ší nežmen 4%
� Atest pro styk s potravinami a pitnou vodou

AKRYLOVÉ A VODOU ØEDITELNÉ TMELY

akrylátová disperze
� těsnění dilatačních spár s pohybem až 12,5%
� vyplní praskliny ve zdivu
� vhodný pro exteriér a interiér
� odolává UV záření, vodě a kyselým dešťům
� přetíratelný, nesesychá
� výborná přilnavost na porézní materiály

a hladké povrchy (např. natřené kovy)

disperzní tmel
� vhodný pro spárování a veškeré práce se

sádrokartonem
� vyplní praskliny ve zdivu
� pro spáry s pohybem 7,5%
� odolává UV záření
� velmi dobře přetíratelný
� nesesychá

AKRYLOVÝ TMEL

stropní podhledy, sádrokarton
praskliny v omítce

panely, zdivo, omítka,
dřevo, plasty

ŠLEHANÝ AKRYLOVÝ TMEL
napìnìný jednoslo�kový
disperzní tmel
� vyplní praskliny v omítkách, zdivu, panelech,

sádrokartonu, dřevu apod.
� přetíratelný po 2 hod.
� nesesychá, brousitelný
� výborná přilnavost na porézní materiály

praskliny v omítkách,
sádrokartonech,
zdivu, dřevu

Akrylové tmely jsou vysoce elastické, vodou ředitelné tmely s dobrou přilnavostí
k většině porézních stavebních materiálů. Díky vysoké pružnosti a odolnosti dobře
vyrovnávají dilatace a odolávají povětrnostním vlivům. Dobrá přetíratelnost
umožňuje následné finální povrchové úpravy a neklade nároky na širokou
barevnou škálu výrobků.

SILIKON-AKRYLOVÝ TMEL
hybridní pøetíratelný tmel
� obsahuje protiplíšňovou přísadu
� lepení pěnového polystyrenu, dřevěných lišt a

obložení, umakartu, koberců, obkladů apod.
� dobře přilne na hladké povrchy
� odolává UV záření, přetíratelný
� nesmrští se

pružně těsní !

polystyren, obklady, dřevo, omítka

kámen, zdivo, beton,
sklo, hliník, dřevo

transp. 315ml 25 18 ks 89,50 3,580 C �

bílá, hnědá, šedá, černá 315ml 25 18 ks 92,00 3,680 C �

transp., bílá, černá 600ml 15 18 ks 158,00 6,300 C �

transp., bílá 315ml 25 18 ks 103,00 4,120 C �

střešní krytina, okapy,
oplechování, utěsňování

průchodů, parapety

STØEŠNÍ SILIKON

100% silikon s neutrální reakcí
� tmelení a lepení střešního oplechování, okapů
� napojení střešních krytin a fólií
� vhodný na barevné kovy
� odolává UV záření
� smr %štění menší než 3

315ml 25 24 ks 30,80 1,230 C �

600ml 15 24 ks 63,00 2,520 C �

5kg 1 24 ks 269,00 10,800 C �

bílá, šedá, hnědá

bílá 500ml 12 18 ks 67,00 2,680 C �

transp., bílá 315ml 25 24 ks 58,50 2,340 C �

MOTOROVÝ SILIKON

těsnění motorů, převodovek,
čerpadel, kotlů, pecí, komínů

100% neutrální silikon
� utěsní motor, převodovku, rozvodovku, vodní

čerpadlo, olejovou vanu, víko ventilů
� nenarušuje kovy
� snáší teplotu átkodobě až +305 Ckr

o

� odolává UV záření
� nesmrští se

pružně těsní !

dřevo, sklo

S EILIKON PRO VÝROBU URO
OKEN A DVEØÍ

100% neutrální silikon
� tmelení při výrobě Euro oken a dveří

z dřevěných, plastových a hliníkových profilů
� zaručuje přilnavost a stabilitu ve spáře
� pomalejší způsob vulkanizace je předností,

nikoliv závadou

transp. 315ml 25 18 ks 93,00 3,720 C � N

315ml 25 24 ks 48,00 1,920 C �

600ml 15 24 ks 72,00 2,880 C �

bílá, šedá

opět zavádíme

STAVEBNÍ CHEMIE

transp., bílá, šedá, hnědá,
černá

315ml 25 24 ks 65,50 2,620 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
Cena Kč

pro Česko
EANznak neb.

bílá 60ml 24 24 ks 47,20 1,890 C �

transp., bílá, béžová, šedá,
černá

315ml 25 24 ks 82,00 3,280 C �

červená 60ml 24 18 ks 58,50 2,340 C �

červená, šedá 315ml 25 18 ks 115,00 4,600 C �

černá, červenohnědá 315ml 25 18 ks 106,00 4,240 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

Cena EUR
pro Slovensko

Mj
Cena Kč

pro Česko
EANznak neb.

možnost objednat v balení 5 kg, 10 kg a 25 kg

1
3

/1
4

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

náhradou za neutrální krystal

je EMFIMASTIC H60 krystal
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