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LUKOPREN S 9780  
– silikonový tmel pro pou�ití ve strojírenství a opravárenství 
 
LUKOPREN S 9780 je silikonový jednoslo�kový tmel vulkanizující vzdušnou vlhkostí na silikonovou pry�, která 
vytváøí trvale pru�ný spoj. Obsahuje neutrální vulkanizaèní systém. LUKOPREN S 9780 byl vyvinut zejména pro 
oblast strojírenství, kde se vy�aduje 
- vysoká tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot (-50 °C a� +250 °C, krátkodobì 300 °C) 
- zvýšená odolnost vùèi ohni (nesnadno hoølavý) 
- zvýšená odolnost vùèi bobtnání v organických rozpouštìdlech 
 
Samozøejmostí je povìtrnostní odolnost a odolnost vùèi UV záøení. 
 
Vulkanizát LUKOPREN S 9780 má výbornou adhezi k øadì materiálù jako jsou kovy, sklo, smalty, nátìry vodou 
øeditelné i rozpouštìdlové, nìkteré plastické hmoty (PVC, polykarbonáty) apod. 
LUKOPREN S 9780 je dodáván ve 4 barvách, a to šedá, slonovina, cihla a hnìdá. 
 
 
Pou�ití 
LUKOPREN S 9780 je urèen jako tìsnící tmel pro dìlící roviny pøírubových spojù jako jsou pøevodovky, 
rozvodovky, olejové vany a vodní èerpadla v automobilovém opravárenství. V ostatních strojírenských oborech 
potom k tìsnìní boilerù, èerpadel, kompresorù, tìsnìní sušáren a komínù. 
 
Pøíprava plochy k tmelení 
Stykové plochy pro tmelení musí být èisté, suché a odmaštìné. K odmaštìní slou�í LUKOPREN ODMAŠ�OVAÈ, 
pøípadnì lze pou�ít isopropylalkohol, aceton, nitroøedidlo. Nedoporuèuje se pou�ití saponátových odmaš�ovacích 
pøípravkù. Nejlepším zpùsobem odmaštìní je stírání pomocí hadøíku namoèeného v pøípravku a jeho èastém 
obracení èistou stranou k povrchu. 
 
Provádìní vlastního tìsnìní pøírubových ploch 
Po obvodu se na stykovou plochu nanáší tmel pomocí mechanické nebo pneumatické pistole z kartuší o obsahu 
310 ml (pøípadnì drobnìjšího balení). Jeho mno�ství se reguluje seøíznutím špièky kartuše na potøebný vytlaèovací 
kruhový prùmìr. Mno�ství tmelu závisí na pøesnosti dosedacích ploch, pøípadnì na konstrukci spoje. Ihned po 
nanesení tmelu se pøilo�í plocha druhá a spoj se sešroubuje. Výhodné je provést jeho úplné dota�ení a� po 24 hod. 
Tímto zpùsobem se provede tzv. nerozebíratelný spoj. V pøípadì, �e je tøeba pøírubové spoje èastìji rozdìlávat, je 
mo�no pomocí silikonového tmelu LUKOPREN S 9780 zhotovit tzv. rozebíratelný spoj. Toho lze docílit tak, �e se 
druhá, zpravidla pøítlaèná plocha opatøí separaèním nátìrem, který zabrání pøilepení tmelu. Jako separaèní 
prostøedek se pou�ije LUKOPREN SEPARÁTOR nebo LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR který se nanáší 
pomocí hadøíku nebo štìtce v tenké vrstvièce. Po odpaøení vody resp. rozpouštìdla se vytvoøí vosku podobný film 
vykazující výbornou separaèní schopnost.  
Jako separátor se nedoporuèují pou�ívat minerální oleje a vazelíny, proto�e narušují povrch vulkanizujícího 
silikonového tmelu a zhoršují jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti. 
U nìkterých aplikací se mezi plochy pøírub vkládá tìsnìní z rùzných materiálù a silikonový tmel slou�í pouze k jeho 
dotìsnìní. V tom pøípadì se tmelení provádí zpravidla na obou stranách vlo�eného tìsnìní. 
LUKOPREN S 9780 lze tìsnit i šroubové závity, a to pøímým nánosem tmelu na závit. Výhodou je snadná 
demontá� šroubových spojù. Navíc nedochází k jejich zareznutí ani pøi dlouhodobém ulo�ení pod vodou.  



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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Pøípravky doporuèené pro pru�né konstrukèní spojení 
 
LUKOPREN S 9780 
Barva slon, hnìdá, šedá, cihla 
Hustota 1,35 g/cm3 

Konzistence nestékavá pasta 
Vulkanizaèní systém neutrální, oximový 
Provulkanizace 1/3/7 dnù 2,0/3,4/4,5 mm 
Vulk. povrch. vrstvièky 10 min 

Tvrdost 40 °ShA 
Modul 100 1,0 N/mm2 
Pevnost  1,3 N/mm2 

Ta�nost 220 % 
Hoølavost nesnadno hoølavý, stupeò B 
Tepelná odolnost –50/+250 °C, krátkodobì 300 °C 

Pracovní teplota/skladování do +30 °C 
Skladovatelnost 24 mìsícù 
Balení kartuše 310 ml (karton 15 ks), kartuše 80 ml, tubièka 25 ml 
 
LUKOPREN ODMAŠ�OVAÈ 
Speciální odmaš�ovací kapalina na bázi alkoholù a ketonù neobsahující uhlovodíky.  
Hoølavina I. tøídy 
Balení:  1 kg 
 
LUKOPREN SEPARÁTOR 
Vodou øeditelný separaèní pøípravek, který vytváøí po odpaøení vody mechanicky odolný film, jen� lze po odseparování 
omýt vodou. 
Balení:  250 ml 
 
LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR 
Rozpouštìdlový separaèní pøípravek na bázi parafínu, vhodný pøedevším pro separaci spojù silikon - silikon. 
Balení:  200 ml 
 
Podrobné informace k separaèním, adhezním a odmaš�ovacím pøípravkùm jsou uvedeny v samostatném prospektu 
Pomocné pøípravky k silikonovým tmelùm a kauèukùm. 
 
Ochrana zdraví 
LUKOPREN S 9780 je klasifikován jako nebezpeèný pøípravek, proto se pøi práci s ním øiïte pokyny uvedenými na 
etiketì a v bezpeènostním listì.  
 
 
Balení a skladování 
LUKOPREN S 9780 je dodáván v sudech 200 l (na objednávku), kartuších 310 ml a 80 ml (odstín cihla) a v tubièkách 
25 ml (odstín šedá 41, slonovina 42, cihla 43). Skladovatelnost výrobku je 24 mìsícù v kartuších a tubièkách a 6 mìsícù  
v sudech. 
 
 
Likvidace obalù a nespotøebovaných zbytkù 
Zbytky zvulkanizovaného tmelu jako komunální odpad.  
 


