Technický list

SANAPREN
Sanitárny silikónový tmel

Špecifikácia výrobku
Neutrálny jednozložkový, sanitárny, trvale elastický silikónový tmel, je certifikovaný podľa EN ISO
11600 (zaradenie do triedy F 20 LM).

Popis výrobku
SANAPREN je trvale elastický sanitárny silikónový tmel, určený na vypĺňanie dilatačných škár
stavebných konštrukcií. Obsahuje biocídny prípravok, ktorý zabraňuje rastu plesní vo vlhkom
prostredí. Má vynikajúcu priľnavosť k hladkým materiálom (keramika, sklo, prírodný kameň, oceľ,
hliník, smalt, lakované drevo, Novodur). SANAPREN je súčasťou systému výrobkov STACHEMA
určených na inštaláciu sanitárneho vybavení (kúpeľne, kuchyne, toalety, práčovne).

Medzi najdôležitejšie vlastnosti zvulkanizovaného tmelu patrí
•
•
•

tepelná odolnosť v širokom rozmedzí teplôt
odolnosť voči trvalému pôsobeniu vody, UV žiareniu, ozónu a poveternosti
chemická odolnosť (čistiace, umývacie a dezinfekčné prípravky)

Základné parametre
Farba
dodáva sa v 5tich farebných odtieňoch podľa vydaného vzorkovníku
Hustota
1240 kg/m3 (odtiene č. 49 a 66 majú hustotu 1050 kg/m3)
Konzistencia
nestekavá pasta
Vulkanizačný systém
neutrálny, oximový
Prevulkanizácia 1/3/7 dní
2,5/4,5/7,0 mm
Vulkanizácia povrchovej vrstvičky 15 - 30 min.
Tvrdosť
15 - 30 °ShA
Modul 100
0,5 N/mm2
Pevnosť
1,2 N/mm2
Ťažnosť
350 - 500 %
Horľavosť
ťažko horľavý, stupeň C1
Tepelná odolnosť*
-50/+200°C (krátkodobo až 250 °C)
*
Poznámka: Pri teplotách nad +80 °C tmel stráca sanitárne vlastnosti.

Príklady použitia
SANAPREN je určený na pružné lepenie a tmelenie najmä vo vlhkých prostrediach, kde je najväčšie
nebezpečenstvo rastu plesní ako sú kúpeľne, práčovne, kuchyne, sprchové kúty apod. Používa sa
na tesnenie dilatačných aj bežných škár obkladov a dlažby pri vaniach, drezoch, styčných škár
keramických obkladov v rohoch, podlahách apod. SANAPREN je možné využiť pri lepení umývadiel,
bidetov a WC mís.
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Príprava podkladu
Aby bola dosiahnutá čo najväčšia adhézia (priľnavosť) k podkladu, musia byť styčné plochy čisté a
suché. Na odmastenie neporéznych podkladov je možné použiť technický benzín alebo nitroriedidlo.
Neodporúča sa použitie saponátových odmasťovacích prípravkov. Najlepším spôsobom je utieranie
odmasťovanej plochy pomocou handričky namočenej do odmasťovacieho prípravku.
Spôsob aplikácie
SANAPREN sa nanáša z kartuší v objeme 310 ml pomocou mechanických pištolí vo forme nestekavej
(netečúcej) pasty, na čistý odmastený podklad. Teplota pri spracovaní max. do + 30°C.

Balenie
SANAPREN kartuša 310 ml.

Skladovanie
Skladovateľnosť 24 mesiacov pri teplotách do + 30°C.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
(podrobnejšie viď Karta bezpečnostných údajov výrobku)
Výrobok patrí medzi nebezpečné pre zdravie. Prítomné zložky majú dráždivý účinok na pokožku a
sliznicu, pri styku s pokožkou môžu spôsobiť jej senzibilizáciu. Nebezpečné je požitie a vniknutie
výrobku do očí. Pri práci je potrebné používať osobné ochranné pracovné pomôcky zabraňujúce
priamemu styku pokožky, najmä vhodný pracovný odev, ochranné pracovné rukavice. Podľa situácie
použite ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred každou prestávkou
a po skončení práce je potrebné ruky a znečistenú pokožku dôkladne umyť vodou a následne ošetriť
regeneračným krémom. Výrobok je nehorľavý.

Prvá pomoc
(podrobnejšie viď Karta bezpečnostných údajov výrobku)
Ak sa prejavia zdravotné problémy po manipulácii s výrobkom, vždy pri zasiahnutí očí a pri požití a
v prípade pochybností alebo pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte
kartu bezpečnostných údajov alebo obal. Vždy je nutné zaistiť postihnutému duševný kľud a zabrániť
prechladnutiu. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne
zaklonenou hlavou; zásadne nepodávajte nič ústami (tekutiny). V prípade zástavy dychu a srdcovej
činnosti zahájte resuscitáciu. Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci. Pri nadýchaní: nie je
nebezpečný, podľa situácie prerušiť prácu, odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri styku
s pokožkou: odstrániť zasiahnutý odev, tmel zotrieť z pokožky napr. kusom textilu, pokožku umyť
veľkým množstvom vody s mydlom. Po umytí ošetriť vhodným regeneračným krémom. Pri zasiahnutí
očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom čistej
vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky.
Vyhľadajte vždy lekárske ošetrenie. Pri požití: ihneď vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,2-0,5 litra
vlažnej vody, nevyvolávať zvracanie. V prípade spontánneho zvracania zabrániť vdýchnutiu zvratkov.
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Vo všetkých vážnejších prípadoch liečbu postihnutého konzultovať:
Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L.
Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 02/5477 4166

Upozornenie
Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Vyhlásenie o zhode, Karta bezpečnostných údajov, Podmienky
pre skladovanie prísad apod. sa obráťte na výrobcu príp. dodávateľa tohto produktu, ktorým je
STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavy 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747
STACHEMA CZ s. r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neodborným
používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. V prípade, že si nie
ste istý vhodnosťou výrobku na účel použitia alebo spôsobom aplikácie, obráťte sa na dodávateľa.
Dátum revízie: 8. 11. 2012

ISO 9001
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