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Lukopren S 8280 – jednoslo�kový silikonový tmel 
 
Charakteristika 
LUKOPREN S 8280 je silikonový jednoslo�kový tmel, který vulkanizuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou pry�. Má 
výbornou adhezi k  celé øadì materiálù jako jsou kovy, sklo, smalt, plastické hmoty (PVC a polykarbonáty), jako�  
i nátìrùm vodou øeditelným i rozpouštìdlovým. Pøi pou�ití na porézní silikáty (beton, omítky, tøískocementové desky 
apod.) je tøeba pou�ít nátìr spojovacího prostøedku. Adheze k celé øadì materiálù je dùvodem širokého pou�ití 
LUKOPREN S 8280 jako trvale pru�ného spoje pøi lepení a tmelení. Je tøeba upozornit, �e zvulkanizovaný tmel 
nelze pøetírat nátìrovými hmotami. Tmel je certifikován dle ÈSN EN ISO 11600 (zaøazen do tøídy F 20 LM). 
 
Mezi nejdùle�itìjší vlastnosti zvulkanizovaného tmelu patøí 
• tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot 
• odolnost vùèi trvalému pùsobení vody, UV záøení, ozonu a povìtrnosti 
• paropropustnost 
• chemická odolnost 
• výborné dielektrické vlastnosti 
 
Lukopren S 8280  splòuje po�adavky Vyhlášky MZ ÈR pro styk s potravinami a pokrmy.  
 
Základní parametry 
Typ S 8280 - plnìný S 8280 T - odstíny z transparentu 
Barva è. 17, 24 – 32, 34, 40 è. 33, 35, 37, 38, 39 
Hustota  (kg/m3) 1240  1030 
Konzistence nestékavá pasta nestékavá pasta 
Vulkanizaèní systém neutrální, oximový neutrální, oximový 
Provulkanizace 1/3/7 dnù  (mm) 2,5/4,5/6,0  3,7/6,5/10,0 

Vulk. povrch. vrstvièky  (min) cca 15  cca 30 
Tvrdost  (°ShA) 25 - 30 15 
Modul 100  (N/mm2) 0,5  - 
Pevnost  (N/mm2) 1,2  1,4 
Ta�nost  (%) 350 500 
Hoølavost tì�ce hoølavý, stupeò C1 - 

Tepelná odolnost  (°C) –50/+200, krátkodobì a� +250 -50/+200* 

Pracovní teplota/skladování  (°C) do +30  do +30  
Skladovatelnost  (mìsícù) 24  24  
 
Poznámka: 
* U transparentního odstínu dochází pøi teplotách nad 180 °C k nevratnému ze �loutnutí. 
 
 



Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela 
vyèerpávající. V pøípadì pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì technických slu�eb Luèebních závodù a.s. 
Kolín, tel.. 321 741 350-2, e-mail: ots@lucebni.cz. 
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Pou�ití 
LUKOPREN S 8280 nachází pou�ití v následujících oborech: 
stavebnictví - tìsnìní dilataèních spár obvod. pláš�ù montovaných budov, zasklívání oken do døevìných, 
plastových, hliníkových a ocelových rámù, výkladních skøíní, tìsnìní mezi rámy a køídly oken a dveøí proti infiltraci, 
lepení silikonových tìsnících profilù do oken a dveøí, lepení skel skleníkù, tìsnìní dilataèních spár a trhlinek bazénù 
a jímek, lepení zrcadel, tìsnìní støešních konstrukcí pøi klempíøských a pokrývaèských pracích apod. 
strojírenství – pru�ná tìsnìní prùchodù v chladících skøíních, tìsnìní v chladící technice, tìsnìní ve výrobì 
horkovzdušných sušáren a udíren, ochrana šroubových spojù proti vnikání vody 
elektrotechnika – tìsnìní elektrospotøebièù, kabelových koncovek, rozvodných skøíní, osvìtlení a elektroinstalace, 
tìsnìní èástí motorù 
 
Zpùsob aplikace 
LUKOPREN S 8280 se nanáší z kartuší o objemu 310 ml pomocí mechanické pistole ve formì nestékavé pasty. 
Aby bylo dosa�eno co nejvìtší adheze musí být stykové plochy èisté, suché a odmaštìné. K odmaštìní slou�í 
LUKOPREN ODMAŠ�OVAÈ, je však mo�no pou�ít isopropylalkohol, aceton, technický benzín nebo nitroøedidlo. 
Nedoporuèuje se pou�ití saponátových odmaš�ovacích pøípravkù. nejlepším zpùsobem je stírání odmaš�ované 
plochy pomocí hadøíku namoèeného v pøípravku a jeho èasté obracení èistou stranou k povrchu. 
 
Porézní silikátové podklady (beton) musejí být opatøeny spojovacím prostøedkem LUKOPREN PRIMER B 733. 
Tmelení lze provádìt a� po jeho zaschnutí (cca 30 min.). Pøi tmelení dilataèních spár je tøeba dodr�ovat zásady pro 
tento zpùsob aplikace. Je dùle�ité znát namáhání a rozmìr spáry, separovat tmel na dnì spáry apod. 
 
Pøi provádìní tzv. rozebíratelných spojù (tìsnìní okenních rámù a køídel) se jedna styková plocha opatøí separaèním 
nátìrem, který umo�ní dokonalé utìsnìní, avšak zabrání pøilepení tmelu. Jako separaèní prostøedek lze pou�ít 
LUKOPREN SEPARÁTOR nebo LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR. 
 
Pro pøípravky jako jsou separátory, spojovací a penetraèní prostøedky atd. je vypracován samostatný prospekt 
Pomocné pøípravky k silikonovým tmelùm a kauèukùm.  
 
Ochrana zdraví 
LUKOPREN S 8280 je klasifikován jako nebezpeèný pøípravek, proto se pøi práci s ním øiïte pokyny uvedenými na 
etiketách a v bezpeènostních listech.  
 
Balení a skladování 
Kartuše 310 ml, tubièky 25 ml (odstíny transparent 33, èerná 38, bílá 39), hadice 600 ml (jen Lukopren S 8280 
transparent), na objednávku zákazníka konzervy 10 l a sudy 200 l.  
 
Likvidace obalù a nespotøebovaných zbytkù 
Plastové obaly a zbytky zvulkanizovaného tmelu jako komunální odpad. Obaly z konzerv a sudy jako druhotná 
surovina. 


