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Technický list 

 
Výrobek 
 
Simson STR 140 je jedno komponentní polyuretanový tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Je vysoce elastický a je přetíratelný. 
 
Použití 
 

• Tmelení spojů v konstrukci autobusů, karavanů a přívěsů. 
• Tmelení za účelem snížení hluku a vibrací. 

 
Charakteristika 
 

• Dobrá odolnost proti UV záření a proti stárnutí. 
• Trvale elastický v rozsahu teplot od -40°C do +85°C. 
• Přetíratelný většinou barev a lakovacích systémů na bázi alkydové pryskyřice i na dispersní bázi (Díky široké škále nátěrových 

systémů na trhu je doporučena zkouška kompatibility nátěrové hmoty). 
 
Přilnavost 
 
Všeobecně dobrá přilnavost na čistý, suchý povrch zbavený prachu a mastnoty substrátů z nerezové oceli, galvanizované oceli, zinku, 
mědi, mosazi, kovové povrchy s práškovou barvou, většinu lakovaných povrchů kovů, sklo, PVC, polyester (GRP), barvené a lakované 
dřevo, apod. Nemá přilnavost na neupravený polyethylen, polypropylen a teflon. V případech, kdy dochází k velkým teplotním a fyzickým 
zátěžím, zvláště ve vlhkých podmínkách a požadavky na přilnavost jsou vysoké, je doporučeno konzultovat použití s technickým 
oddělením lokálního zástupce. 
 
Aplikace 
 
Povrch by měl být suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Použijte Cleaner I nebo jiný osvědčený čistič pro odstranění znečištění na 
povrchu. STR 140 je snadno vytlačitelný pomocí ruční nebo vzduchové pistole (lisu na tmely) při teplotách mezi +10°C a +35°C. Tmel by 
měl být vyhlazen a aplikace dokončena během 60 minut (při 20°C/50% rel. vlhkosti) špachtlí nebo jiným nástrojem na tmelení, 
popřípadě za pomocí zvlhčení mýdlovým roztokem. Vyvarujte se penetrace stykových ploch mýdlovým roztokem mezi tmelenými 
materiály a tmelem, protože by došlo ke snížení přilnavosti. 
Čištění nástrojů nebo odstraňování nevytvrzených zbytků tmelu může být provedeno čistým nebarevným hadříkem navlhčeným Simson 
Liquid 1. Je doporučeno provést zkoušku, aby se vyloučilo možné poškození povrchu použitím čističe. 
 
Technické údaje 
 
Základní materiál: 1 komponentní polyuretan 
Systém vytvrzování:  vzdušnou vlhkostí 
Měrná hmotnost: cca. 1.2 g/ml 
Povrchové tvrdnutí: cca. 60 min. (20°C/50% rel.vlh.) 
Rychlost tvrdnutí: cca. 3 mm/24 hod (20°C/50% rel.vlh.) 
Tvrdost Shore A: cca. 40 (DIN 53505) 
Tahové napětí: (100%) cca. 0.4 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Modul: cca. 0.6 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Prodloužení při přetržení: > 250% (DIN 53504/ISO 37) 
Teplotní odolnost: od -40°C do +85°C 
Teplotní rozsah pro aplikaci: +5°C až +35°C 
Odolnost proti UV: dobrá 
Barva: bílá, šedá 
Balení: kartuše 310ml (25 ks v krabici), salám 600ml (20ks v krabici) 
 
Skladování a stabilita 
 
STR140 může být skladován 12 měsíců v uzavřeném (nenačatém) originálním obalu na suchém místě při teplotách od + 5°C do +30°C. 
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