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SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI  (dle Chemického zákona č.356/2003 Sb.)

DALŠÍ INFORMACE

VZORNÍK BAREV

LUKOPREN B 733
nízkoviskózní roztok metylsilikonové pryskyřice v nepolárních
organických rozpouštědlech
� slouží jako spojovací prostředek (primer) při tmelení porézních sili-

kátových povrchů jednosložkovými silikonovými tmely Lukopren S
� přípravek se částečně vsákne do podkladu a zároveň vytvoří

mikrofilm na povrchu porézního podkladu, takže zajistí vysokou a
dlouhodobou adhezi spoje. To je důležité zejména při tmelení
dilatačních spojů a jiných dynamicky namáhaných spár

LUKOPREN PRIMER A
nízkoviskózní čirý až slabě nažloutlý roztok účinné složky v organickém
rozpouštědle, štiplavého zápachu
� používá se jako tenkovrstvý spojovací prostředek (primer) k zlepšení

adheze formou vytvoření chemické vazby dvousložkových silikonových
kaučuků Lukopren N a pro některé podklady u tmelů Lukopren S
� Není vhodný na alkalické podklady a aplikace, kde je na závadu působení

kyseliny octové (např. hliníkové podklady).

LUKOPREN PRIMER N
nízkoviskózní oranžová až slabě nahnědlá kapalina s charakteristickým
zápachem po organických rozpouštědlech, které neobsahují uhlovodíky
� spojovací prostředek (primer), sloužící k zlepšení adheze silikonových tmelů

Lukopren S a kaučuků Lukopren N na neporézní podklady
� přípravek je vhodný zejména pro ty aplikace, které jsou citlivé na kyselé

prostředí (koroze, elektronika) a tam, kde se neosvědčil Lukopren PrimerA

SILIKONOVÉ EMULZNÍ ODPĚŇOVAČE

LUKOSAN E201 + LUKOSAN S - silikonové
odpěňovače pro vodné systémy
Odpěňovač je určen k regulaci nežádoucího pěnění vodných
systémů v různých technologických procesech a odpadním
hospodářství. Zaručená účinná dávka odpěňovače je 2 g/l
pěnícího roztoku, dávkování je nutno vyzkoušet v každém
jednotlivém případě.

Aplikace:
� Chemické procesy: výroba adheziv, výroba a zpracování

ů ůdetergent , výroba barev, roztírání pigment , výroba
inkoustů, mýdel, syntetického kaučuku, zpracování
latexových emulzí.

� Zpracování olejů, asfalt a deht . Výroba bitumenovýchů ů
ů čemulzí, praní plyn , impregna ní procesy.

� Papírenský, textilní a ko ed lný pr mysl:ž ě ů výroba, klížení
ě řa praní papíru, nát ry papíru, zpracování d evoviny,

zpracování textilu a textilních vláken, barvení textilu,
konečná úprava kůže, nanášení latexu na koberce.

� R zné:ů č ěišt ní odpadních vod, mytí lahví, extrakce, mycí
ů ěroztoky detergent , odmašťovací lázn povrchových

úprav kovů.

LUKOSIOL M - silikonový olej
polydimetylsiloxanové kapaliny
ve 100% formě
� všechny typy metylsilikonových olejů lze

vzájemně mísit, a tak připravit olej libovolné
viskozity. Silikonové oleje LUKOSIOL M
o viskozitě do 50 mPa mají bod varu vyšší
než 200 C/66 Pa. Oleje o vyšší viskozitě jsou

o

netěkavé a nemají přesný bod varu.

LUKOSAN M14 - silikonová pasta
homogenní směsi metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého
� nátěr touto pastou se používá ke zvýšení izolační pevnosti vnější izolace

rozvoden a vedení vysokého a velmi vysokého napětí v oblastech s
prašným (popílek, cement) a chemicky agresivním prostředím
(oxid siřičitý, výpary kyselin, přímořské oblasti)
� mazání kohoutů, ventilů, šoupat v zařízeních na

pitnou vodu, kde dochází prokazatelně
k prodloužení jejich životnosti

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSAN M 14 70g 30 24 ks 65,00 2,600 D �

1 kg volně 24 ks 397,00 15,900 D �

14 kg volně 24 kg 362,00 14,500 D �

BALENÍ

NOVINKA

Lukosan E 201 vodná emulze bílá min. 20% 40 - 80 1000 - 1050 3 - 6

Lukosan S vodná emulze bílá 30% 100 - 150 1000 - 1050 5 - 7

pHNázev BarvaCharakteristika
Obsah silikonové

složky v %
Viskozita
(mPa.s)

Hustota (kg/m3)

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F C 200 ml volně 12 ks 176,00 7,050 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F Xi 200 ml volně 12 ks 176,00 7,050 D �

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá F Xn 1 l volně 12 ks 347,00 13,900 D �

čirá F Xn 17 kg 1 12 kg 320,00 12,800 D �

nesmí
zmrznout!

nesmí
zmrznout!

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSAN E 201 25 kg volně 6 kg 122,00 4,880 D � N

LUKOSAN S 25 kg volně 6 kg 149,00 5,950 D � N

barva
znak

nebezp.
bal. Mj/kart

skl.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

LUKOSIOL 5 kg volně 24 kg 196,00 7,850 D �

M 50, M100, M 200, M 500 25 kg volně 24 kg 155,00 6,200 D �
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