
technický list

Název SIGA PRO NEUTRAL
Silikonový tmel

Vlastnosti Jednosložkový silikonový tmel neutrálního typu vulkanizující vzdušnou vlhkostí s účin-
ným protiplísňovým přídavkem pro stavebnictví.

Použití Lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost 
k porézním i neporézním materiálům - sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, pozin-
kem, mědí a PVC. Utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří. Na dilatační spáry, 
polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, ocel, obklady, dlažby, koupelny - umyvadla, 
smaltované a akrylátové vany, WC, kuchyňské linky, dřezy, bazény, mrazící boxy a jiné 
aplikace ve stavebnictví. Zasklívání skel do dřevěných rámů s povrchovou úpravou la-
zurovacími laky s obsahem vosku. Vhodný pro styk s potravinami. 

Technické údaje

Vzhled: nestékavá pasta
Měrná hmotnost: 1,01 g/cm3

Doba zpracování: 15 min.
Vulkanizace: 3 mm/24 hod.
Modul N.mm2: 0,32
Pevnost v tahu N.mm2: 0,7
Tažnost: 300%

Tvrdost: 24 Shore A
Pohyb ve spáře: 20%
Smrštění: 2%
Aplikační teplota: +5°C až +30°C
Tepelná odolnost: -50°C až +150°C
Odolnost UV záření: ano
Teplota skladování: +5 až +25°C
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu 

v originálním dobře uzavřeném balení
Přetíratelný: ne
Barva: crystal, transparent, bílá, sv. hnědá, tm. hnědá, šedá, 

černá, stříbrná, červená 3020, cihlová červená, zele-
ná 6019, modrá 5024

Balení: kartuše 310 ml, salám 600 ml

Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících 
látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. 

Upozornění Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. 
Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné ru-
kavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem 
a ošetřete krémem.
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