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VÝROBEK:  PERDIX SILIKON AKRYLÁT 

 
                                                                
POPIS: 

Perdix Silikon akrylát je jednosložkový hybridní těsnící spárovací tmel (směs akrylátové 
disperze a silikonového polymeru) s protiplísňovou přísadou pro lepení a těsnění 
pěnového polystyrenu, dřevěných lišt a obložení, některých plastových lišt, obkladů a 
panelů, umakartu, minerální vlny, koberců apod. Tmel odolává UV záření, 
je přetíratelný. 
 
POUŽITÍ: 
Vhodný tmelení a spárování stavebních spár v omítce, betonu, zdech, okenních 
rámech, karoseriích, lepení keramických obkladů, polystyrénu, dřevěných a plastových 
lišt. Po vytvrzení je přetíratelný. 
 
Upozornění 
Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. 
 

                                                                                                          

TECHNICKÉ ÚDAJE:                                                     
Technické vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzhled: nestékavá pasta
Měrná hmotnost: 1,4 g/ml – čirá; 1,28 g/ml - bílá 
Doba zpracování: 22 min
Vulkanizace: 2mm/24 hod
Modul N.mm2:  0,25 MPa
Pevnost v tahu N.mm2:  0,30 čirá; 0,38 bílá
Tažnost: 3000% čirá; 1300% bílá
Tvrdost: 46 ShA
Pohyb ve spáře: 12,50%
Smrštění: 4%
Aplikační teplota: +5 až +40°C
Tepelná odolnost: -30 až +100°C
Odolnost UV záření: ano
Teplota skladování: +5 až +25°C
Doba skladování: 24 měsíců
Barva: transparentní, bílá
Balení: kartuše 310ml
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NÁVOD K POUŽITÍ: 
Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a jiných znečisťujících 
látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (PERDIX Penetrační 
nátěr). Neporézní materiály se vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se 
hadrem z bavlny. Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě 
předtím, než se odpaří. 

 
 
SKLADOVÁNÍ: 

Perdix Silikon akrylát se skladuje v suchých větraných skladech při teplotě +5 oC do 
+25 oC. Nedoporučuje se skládání kartónových krabic ve více jak čtyřech vrstvách. 
Záruční lhůta 24 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení. 
Balení: kartuše 310 ml. 
 

 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI     

Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci použí- vejte ochranné 
rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a 
mýdlem a ošetřete krémem. 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ výrobku  Perdix JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 
VŠECH DODÁVEK A PRODEJŮ k dispozici je na www.perdix.cz 


