Technický list

UNIFLEX 170 310 ml

79-67

Jednosložkový silikonový univerzální tmel
Rozsah
použití:

Univerzální silikonový trvale elastický tmel určený pro lepení,
tmelení a těsnění strojních součástí a materiálů v širokém spektru
průmyslové výroby a údržby.
_______________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek se lehce nanáší vytlačovací pistolí na kartuše. Tmel
aplikujte přímo na předem očištěné a odmaštěné místo, které je
potřeba lepit nebo přetěsnit. Přípravek je zpracovatelný při
teplotách od +5 °C do +30 °C.
_______________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

UNIFLEX 170 je acetátový jednosložkový silikonový tmel pro
tmelení, lepení a těsnění skleněných výplní, pro montáž
izolačních skel, pro obvodové pláště budov na podkladech jakými
jsou hliník eloxovaný i neeloxovaný, dřevo lakované, ocel
opatřená základovým nátěrem, PVC, keramické obklady. Je
vhodný pro nenáročné aplikace v domácnostech, instalatérské
práce apod. Při aplikaci na porézní silikátové podklady nutno
použít adhezní spojovací přípravek.






odolný povětrnostním vlivům a UV záření
použitelný pro všechny povrchy včetně hliníku
tepelná odolnost od -50 °C do +170 °C
trvale elastický
bílé, matné barvy

_______________________________________________________________

Použití:

 ve stavebnictví – těsnění dilatačních spár a trhlin, zasklívání oken,
lepení skleněných výplní, tmelení hliníkových a ocelových profilů
 ve strojírenství – pružná těsnění průchodů v chladících skříních,
těsnění ve výrobě, ochrana šroubových spojů proti pronikání vody
 ostatní – veškeré jednoduché tmelení a lepení bez požadavku na
profesionální vlastnosti lepeného nebo tmeleného spoje
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.

BOHEMIAFLUX s.r.o.

Váš prověřený dodavatel průmyslové chemie

Smetanova 1130, 332 02 Starý Plzenec, tel.: 377 965 760-2, fax.: 377 965 421, www.bohemiaflux.cz, obchod@bohemiaflux.cz

