
barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, šedá 310ml 15 24 � ks 50,00 1,940 D

bílá, šedá 600ml 10 12 � ks 85,00 3,290 D

bílá, šedá 15kg 1 12 � ks 1 210,00 46,900 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. 310ml 15 24 � ks 53,00 2,050 D

transp. 600ml 10 12 � ks 88,50 3,430 D

transp. 3,5kg 1 12 � ks 428,00 16,600 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, šedá, hnědá, bor, buk, dub 310ml 15 24 � ks 42,90 1,660 D

bílá 5kg 1 12 � ks 350,00 13,600 D

AKROTMEL S2

AKROTMEL S1

AKROTMEL S1 transparent

AKROTMEL S4 - štuk

akrylátový disperzní tmel
� k bodovému i plošnému lepení

za vzniku trvale pružného spoje
� lepení polystyrénových, korkových,

dřevěných a jiných obkladů stěn
a stropů
� lepení podlahovin PVC, koberců

a obkládaček na umakart apod.

mléčně bílá         transparent

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském Meziříčí.

AKRYLÁTOVÉ TMELY PRO STAVBU I ÚDRŽBU - LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN a.s.

AKRYLÁTOVÉ TMELY AKROTMEL S

EAN

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S
jsou jednosložkové tmely ve formě
nestékavé pasty, která po vytlačení z
obalu zvulkanizuje vzdušnou vlhkostí
na silikonovou pryž. Vulkanizace
probíhá od povrchu do hmoty a její
rychlost je závislá na relativní
vlhkosti vzduchu.
Tmely Lukopren S mají dobrou
adhezi k celé řadě materiálů bez
spojovacích prostředků, proto se
používají k pružnému tmelení
a lepení v různých odvětvích,
zejména stavebnictví, strojírenství a elektrotechnice.
Vulkanizáty jednosložkových silikonových tmelů se vyznačují:
� vynikající tepelnou odolností
� odolností vůči působení vody,UV záření,ozónu,povětrnosti
� paropropustností
� chemickou odolností vůči působení slabých kyselin a zásad
� dobrými elektroizolačními vlastnostmi
Silikonové tmely nelze přetírat nátěrovými hmotami, proto se používají až při konečné úpravě a jsou
vyráběny v široké paletě barevných odstínů. Certifikace v souladu s evropskou harmonizovanou
normou 15651-1 (S 6400, 6410, S 8280), 15651-3(S Sanitary) a označení CE (s příslušným CE
prohlášením o vlastnostech)
(v CE prohlášení Typ: F 20 EXT – INT: S 6400,6410,S 8280; Typ: XS 1: S Sanitary)
Lukopren S 6410 lze dleVyhlášek MZ ČR použít pro přímý styk s pitnou vodou.
Lukopren S 6400 Lukopren S 8280a lze používat pro přímý styk s potravinami a pokrmy.

AKROTMEL S jsou jednosložkové disperzní
nestékavé akrylátové pasty. Po vytlačení
z obalu vznikne odpařením vody plastický
těsnící tmel. Odpařování vody probíhá
od povrchu do hmoty a je závislé na teplotě
a relativní vlhkosti vzduchu.

Tmely AKROTMEL S1 a S2 mají certifikaci v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 15651 -
tmely pro nekonstrukční použití a jsou opatřeny značkou CE (v CE prohlášení o vlastnostech Typ: F 12,5
EXT – INT,pro S4 štuk označeníTyp:F – INT).

AKROTMEL S4 - štuk obsahuje hrubozrnná plniva,která vytvářejí povrchovou štukovou strukturu.

akrylátový disperzní tmel
� těsnění dilatačních spár v interiéru i

exteriéru mezi porézními silikátovými
materiály, spár mezi rámy a otvory oken
a dveří
� tmelení a lepení sádrokartonového

programu
� tmelení dynamicky namáhaných spár

mezi porézními silikátovými materiály
s pohyby do  +/- 12 %
� vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� přetíratelný

šedábílá

akrylátový disperzní tmel
� tmelení vnějších i vnitřních spár

mezi silikátovými materiály,
dřevem a dřevotřískou
� vyplňování trhlin v rozích a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� opravy a renovace spár
� dotěsňování styčných ploch karosérií
� lepení  plechů na porézní podklady

(parapety)
� přetíratelný

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá, stříbrná 310ml 15 24 � ks 114,00 4,420 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 310ml 15 24 � ks 50,00 1,940 D

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

25ml 100 24 � ks 32,20 1,250 D

310ml 15 24 � ks 124,00 4,810 D
transp., bílá, černá

bílá

LUKOPREN S 6400

transp. bílá stříbrná

nízkomodulový, kyselý silikonový tmel
� lepení skla
� tmelení přeplátovaných spojů

na smaltovaném povrchu
� tmelení ocelových povrchů a nátěrem

syntetického emailu
� atest pro styk s potravinami a pokrmy

akrylátový disperzní tmel
� těsnění dilatačních spár v interiéru i

exteriéru mezi porézními silikátovými
materiály, spár mezi rámy a otvory
oken a dveří
� štuková struktura
� vyplňování trhlin a spár v rozích

a stropech budov
� těsnění trhlin v omítkách
� přetíratelný

LUKOPREN S 6410

vysokomodulový, kyselý silikonový tmel
� zhotovování bezrámových akvárií
� lepení skla
� spárování a těsnění sanitární a instalační

techniky
� těsnění části elektrospotřebičů,

kabel. koncovky
� zdravotně nezávadný, přímý styk s pitnou vodou

transp. bílá černá

šedábílá hnědá buk borovice dub

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - ACETÁTOVÉ

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 163


