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Lukosiol E 35 - silikonová emulze 
 
Charakteristika 
Lukosiol E 35 je vodná, neionogenní, mléènì bílá emulze polydimetylsiloxanové kapaliny, neomezenì mísitelná  
s vodou. 
 
Pou�ití 
Lukosiol E 35 se pou�ívá jako hydrofobizaèní a separaèní prostøedek pøi výrobì stavebních hmot v gumárenském 
a plastikáøském prùmyslu, pøi výrobì syntetických vláken a hedvábí. Mù�e se pou�ívat na všechny plastické hmoty  
a kauèuky (nebotná je) kromì nízkohustotního polyetylenu s vysokým tavným indexem. 
• mazání kabelù – umo�òuje lepší klouzání kabelù, frikce mezi kabely a potrubím je sní�ena a umo�òuje snadnou 

instalaci kabelù do potrubí. Rovnì� sni�uje tendenci vodièe, izolovaného kauèukem nebo plastem, zatuhnout na 
cívce bìhem dlouhodobého skladování, 

• kalandrování na horkých válcích, 
• separace pøi lisování plastických hmot, pry�e, pøi vytlaèování kauèukových hadic, 
• odluèovaèe na horkých formách, 
• zajištìní vodoodpudivosti a vytvoøení ochranného sluneèního filtru plastických hmot a pry�e (automobily). 
 
Další mo�nosti aplikace: 
• hydrofobizaèní a separaèní pøípravek pøi výrobì stavebních hmot, minerálních vláken, práškových materiálù, 
• hydrofobizaèní pøísada s krátkodobým úèinkem do vodouøeditelných nátìrù a fasádních barev. 
 
Vlastnosti 
Obsah úèinné slo�ky (%) 35 
Viskozita (mPa.s/20 °C) 5 - 15 
Hustota(kg/m3) 980 - 1000 
pH 4 - 7 
 
Zpùsob aplikace  
Lukosiol E 35 je neomezenì mísitelný s vodou. Emulzi je mo�né aplikovat pøímo, ale vzhledem k vysoké úèinnosti 
silikonové slo�ky ji� pøi nízkých koncentracích se doporuèuje øedìní vodou a� 1:50 resp. 1:100. Je vhodné pou�ít 
vodu mìkkou nebo destilovanou. Zøedìné emulze na tzv. pracovní koncentrace se doporuèuje zpracovat do dvou 
dnù a pøed pou�itím v�dy promíchat. 
Optimálním naøedìním emulze vodou lze dosáhnout po�adované tlouš�ky filmu po jejím odpaøení. Nanáší se 
nástøikem, nátìrem nebo máèením pøi rùzných pomìrech øedìní.  
 
Výhody pou�ívání vodné silikonové emulze 
• výlisky z plastických hmot se snadno odluèují bez porušení povrchu 
• lisovací forma zùstává èistá a lesklá 
• kvalita výliskù se zvyšuje s jakostí povrchu 
• jedno nastøíkání umo�òuje vícenásobné odlisování, emulze je úèinná ve velmi nízké koncentraci 
• úèinek polydimetylsiloxanové kapaliny je dlouhodobý, proto�e na rozdíl od ostatních pøípravkù na vzduchu ani 

sluneèním záøením nedochází k její oxidaci  
• zvýšená tepelná odolnost separaèního filmu 
• silikonová emulze je nehoølavá 
• pøi aplikaci nevznikají nebezpeèné výpary 
• zbytky silikonové emulze na výliscích jsou fyziologicky nezávadné 
 
 
 



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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Bezpeènost a ochrana zdraví 
Pro silikonovou emulzi Lukosiol E 35 je podle platné legislativy vypracován bezpeènostní list. Z hlediska pùsobení 
na zdraví èlovìka se však jedná o pøípravek fyziologicky nezávadný, k poko �ce inertní, pøípadné vstøíknutí do oka 
mù�e vyvolat slzení. 
Pokud dojde k vylití pøípravku, je zde zvýšené riziko uklouznutí a zranìní na kluzkém povrchu. 
 
Ekologie 
Lukosiol E 35 je škodlivý pro vodní organismy, pøi manipulaci se øiïte pokyny v bezpeènostním listì.  
V pøípadì úniku je nutné zamezit prùniku do vodních tokù, kanalizace a pùdy. V pøípadì úniku se odstraní pomocí 
inertního materiálu vázajícího kapaliny (napø. køemelina) a zlikviduje jako nevyu�itelný pøípravek. Zbytkový kluzký 
povlak se opláchne vodou s bioodbouratelným mycím prostøedkem. 
 
Likvidace obalù a zbytkù 
Dále ji� nevyu�itelný Lukosiol E 35 se likviduje jako nebezpeèný odpad pøi dodr�ení místnì platných pøedpisù. 
Obaly lze vyprázdnit beze zbytkù (vypláchnutí vodou a vykapání). Zbytky z výplachù obalù lze pou �ít pøi øedìní 
pøípravku. Obaly dokonale zbavené zbytkù pøípravku lze likvidovat jako komunální odpad, pøednostnì recyklovat. 
 
Balení 
Lukosiol E 35 se dodává v konvích po 25 kg, sudech 200 kg, kontejnerech 1 000 kg nebo po dohodì v menším 
balení. 
 
Skladování 
Lukosiol E 35 se skladuje v pùvodních uzavøených obalech, v krytých skladech pøi teplotách +5 a� +30 °C. 
Skladovatelnost je 6 mìsícù od data výroby. Silikonová emulze nesmí zmrznout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


