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Technický list 
 

Výrobek 
 
Simson Silicon 60 sanitárni je plísním odolný neutrální 
bezrozpouštědlový vysoce kvalitní silikonový tmel.Simson 
Silicon 60 sanitární patří do skupiny ISO 11600 - G třídy 25LM 
a do SNJF třídy F. Byl vyvinut speciálně k používání v 
sanitárních zařízeních, kuchyních a toaletách. 

 
Použití 
 
Univerzální tmel určený na dilatační spáry, konstrukční prvky a 
jiné. Hodí se k vnitřnímu i venkovnímu použití, také na tmelení 
oken, fasád a střech. 
 
Charakteristika 
 

• bez zápachu 
• trvale elastický 
• odolný proti plísním 
• neutrální vulkanizace 
• odolný proti čistícím prostředkům 
• snadno stlačitelný 
• výborná odolnost proti UV záření a změnám počasí 
• výtečné adhezní vlastností 

 
Adheze 
 
Výborná adheze bez základního nátěru ke sklu, keramice, 
smaltovaným povrchům, hliníku, natřeným a lakovaným 
dřevům, živicí ( bitumen) a umělým hmotám, jako je tvrdý PVC, 
polyester a polystyren. Má také výbornou přilnavost ke kovům. 
V případě, že jsou na přilnavost ke kovům kladeny zvýšené 
nároky, např. kvůli velkým teplotním výkyvům nebo tlaku vody, 
doporučujeme použít Simson Primer M. Na poréznl materiály, 
jako je např. beton či dřevo, je lepší povrch předem upravit 
pomoci Simson Primer MSP Transparent. 
 
Aplikace 
 
Materiály: Materiály by měli být suché, čisté a zbaveny 

prachu a mastnoty.  
 
Struktura spoje: Hloubkové spoje by měly být vyplněny 

pomocí Simsonpur (plnicí pěna) Aplikace: 
Simson Silicon 60 sanitární může být 
nanesen vzduchovou či ruční pistolí. Řádně 
vtlačte Silikon 60 sanitární do spáry a 
okamžitě uhladíte jemným tlakem povrchovou 
vrstvu. 

Manipulace: Protože k vytvoření povrchové vrstvy dochází 
brzy - do 10 minut, je třeba manipulaci 
dokončit do tohoto časového limitu a zahladit 

povrchovou vrstvu pomoci zednické lžíce 
nebo dřevěné stěrky. Lehký mýdlový roztok 
vám pomůže zabránit tomu, aby se vám tmel 
lepil na nástroje. Dávejte ale dobrý pozor na 
to, aby se roztok nedostal mezi spojované 
materiály a tmel, protože by to mohlo 
způsobit ztrátu přilnavosti.  

Čištění: zatvrdlý tmel již není možno rozpustit a je 
tedy odstranitelný pouze mechanicky. Ještě 
měkký tmel je možno odstranit nebarevným 
kusem látky namočeným v  Simson Cleaneru 
14. 

 
Technické údaje 
 
Základní materiál   polysiloxany  
Počet složek   1  
Typ    elastický  
Konzistence   jemná, homogenní pasta  
Systém tvrdnutí   neutrální (bez zápachu)  

Bezbarvé  barevné  
Měrná hmotnost   cca 1,02   cca 1,04 g/ml  
Penetrace (0,1 mm/5s)  130   140  
Tvrdost ( Shore A )   25   25  
Odolnost proti stékání (25mm)     0 mm ( při 25°C )  
Povrchové tvrdnutí (začátek)     cca 10 min (při 20°C/rel.vlh.50%)  
Nelepivost ( na dotek)     cca 50 min (při 20°C/rel.vlh.50%) 
Rychlost tvrdnutí      cca 2 mm/24 hod (při 20°C/rel.vlh.50%)  
Úbytek hmot. po zatvrdnutí   cca 4 %  
Obj. smrštění po zatvrdnutí   cca6 %  cca 7 %  
Modul    0,35Mpa  0,45MPa  (N/mm2) 
Tažnost    200%  150%  
Elastické zotavení    90%  
Pevnost v tahu    0,50 MPa  (N/mm2)  
Deformace    25 %  
Teplotní odolnost    -40 až + 150°C  
Balení    kartuše 310 ml 

tuba 600 ml  
Barvy       kartuše:   transparentní, bílá, (šedá, hnědá, černá, 

bronzová, vápenec) 
tuba:  jen po dohodě (transparentní, šedá, 

hnědá, čemá, vápenec)  
Odpovídá:   ISO 11600 - G třída 25 LM ( kromě bílé )  
Certifikáty:   COTzpráva i. LB95 -184· RAP (SSR 50-

60) SNJF zprávač.;. 96118V BSI zpráva 
č. EP002242  

 
Testování provedeno podle DIN 52455 5.2; skladování při 
pokojové teplotě 100% relativní vlhkosti: použit standardní 
materiál – 4mm široká skleněná tabule. 
 
Skladování 
 
Simson Silicon 60 sanitární je možné skladovat po dobu 12 
měsíců v uzavřeném obalu (nenačatá kartuše) na suchém, 
dobře větraném místě v teplotním rozmezí +5 až +30°C. 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Při zasaženi očí ihned vymýt velkým množstvím vody. 
Konzultovat s lékařem. Skladovat mimo dosah děti. 
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