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Technický list 
 

 
Výrobek 
 
Simson Silicon Univerzální je silikonový tmel který vulkanizuje 
vlivem vzdušné vlhkosti acetátovým systémem. 
 

 
 
Použití 
 
Tmelení spojů, styků a spár:  
• na skleněné hliníkové a lakované povrchy 
• kovové konstrukce opatřené nátěrem 
• umělé hmoty 
• tmelení styků mezi podlahami a stěnami 
• laminátové desky 
• na většinu neporézních povrchů 
 
Charakteristika 
 
• odolný proti vlhkosti, teplu a saponátům 
• dobré adhezní vlastnosti 
• snadno stlačitelný 
• rychle přestává být lepivý na dotek 
• snadná manipulace 
 
Adheze ( Přilnavost)  
Výborná přilnavost bez základního nátěru na hladké, 
uzavřené ( neporézní ) materiály jako je sklo, keramika, 
smaltované povrchy, hliník, barvené plochy a většina 
plastických hmot.  
 
Aplikace 
 
Materiály: Materiály by měly být čisté, suché, zbavené 

prachu a odmaštěné. 
Způsob 
použití: Simson Silicon Univerzální se snadno nanáší 

pomocí vzduchové či ruční pistole. Simson 
Silicon Univerzální by měl být zpracován 
max. 10 minut po vytlačení. Za účelem 
zpracování použijte dřevěnou stěrku 
zvlhčenou ve slabém mýdlovém roztoku. 

Čištění: Na odstranění přebytečné hmoty použijte 
Simson Cleaner 14. 

 
 
 
 

Technické údaje 
 
  
Základní materiál:  silikonový elastomer  
Počet složek:   1  
Typ:    elastický  
Konzistence:   jemná homogenní pasta  
Měrná hmotnost:  1,02 g/ml  
Tvorba povrchové 
vrstvy (začátek) :  15 min  (při 20°C/rel.vlh.50%)  
Doteková nelepivost:  60 min  (při 20°C/rel.vlh.50%)  
Rychlost tvrdnutí:  2mm/24hod(při 20°C/rel.vlh.50%) 
Stékavost (25mm):  0mm(při 20°C/rel.vlh.50%) 
Tvrdost ( Shore A ) :  25  
Modul:    0,4 MPa (N/mm) (DIN 52455 5.2)  
Tažnost:   200%  
Praktická tažnost:  25%  
Aplikační teplota:  +5 až +35 °C  
Teplotní odolnost:  -40 až +130 °C  
Balení:    kartuše 310ml  
Barva:    transparentní, bílá 
 
Skladování 
 
Tmel je možné skladovat po dobu 12 měsíců v neotevřeném 
obalu (kartuši) na suchém místě v teplotním rozmezí +5 až 
+30°C. 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Během tuhnutí dochází k uvolňování malého množství kyseliny 
octové. 
Při zasažení očí ihned vymýt velkým množstvím vody.  
Konzultovat s lékařem. Skladovat mimo dosah dětí.  
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