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Lukopren T 1990 – silikonový trvale plastický tmel 
 
Charakteristika 
Lukopren T 1990 je plastický tmel s vysokou tepelnou stabilitou a trvalou tvarovatelností, svým vzhledem 
pøipomíná sklenáøský tmel. Jeho pøednostmi jsou hydrofobita, elektroizolaèní vlastnosti, dobrá pøilnavost k rùzným 
materiálùm jako jsou kovy, keramika, porézní silikáty atd. Tyto vlastnosti pøedurèují pou�ití Lukoprenu T 1990 pro 
trvale plastické a rozebíratelné spoje.  
 
Vzhled 
Tvárlivá hmota, odstín šedý nebo bílý. 
 
Základní parametry 
Penetrace 90 - 110 PJ / 20 °C (po 24 hod. odle�ení) 
Tepelná odolnost –40 a� +150 °C  
Hustota šedý – 1,84g/cm3 
Chemická odolnost odolává vodì, zøedìným kyselinám, zásadám a plynùm, 

neodolává org. rozpouštìdlùm (uhlovodíky, ketony, estery) 
Zpracovatelské vlastnosti thixotropní vlastnosti zpùsobují zmìnu penetrace po odle�ení a po prohnìtení  
 
Pou�ití 
• rozebíratelná tìsnìní prùmyslových zaøízení vystavených teplotám v chemicky agresivním prostøedí 
• k tìsnìní odpadù splaškových vod a instalací hygienických zaøízení 
• v elektrotechnice pro dotìsòování instalací elektrických rozvodù a vývodek pro prostøedí se stupnìm 

nebezpeèí 1 
• pro pøípravu a tìsnìní forem na ovìøovací výrobky, tìsnìní forem z jiných materiálù 
• formovací a podlo�ní pøípravky pro pájení kovù plamenem 
• otiskovací materiál pro jednodušší reliéfy 
 
Ochrana zdraví 
Lukopren T 1990 je fyziologicky nezávadný. Pøi práci s ním se øiïte pokyny uvedenými v bezpeènostním listu a na 
etiketì. 
 
Balení 
Kelímek 200 g, 1 kg 
Kbelíky 5 kg, 10 kg, 15 kg 
 
Skladovatelnost 
V pùvodních obalech, v suchých a krytých skladech min. 24 mìsícù.  
 
Likvidace odpadù a nespotøebovaných zbytkù 
Obaly i se zbytky lze likvidovat spoleènì s komunálním odpadem, prázdné obaly je mo�no recyklovat. 
 
Specifikace: 
PND 47–318–89 
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