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PRODUKTOVÝ LIST

SikaLastomer®-710
Tmel na bázi Butylu

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze Butyl
Barva (CQP001-1) Bílá, šedá, černá
Hustota (nevytvrzený materiál) 1.4 kg/l
Aplikační teplota 10 – 35 °C
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-1) 10 – 20 minut A

Objemová změna (CQP014-1) 12 %
Service temperature (CQP513-3) -30 – 80 °C
Skladovatelnost (CQP016-1) 15 měsíců B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. h.
B) Skladovat (neotevřené) na suchém místě mezi 5 °C a 30 °C. Chránit před přímým slunečním zářením.

POPIS
SikaLastomer®-710 je nestékavý, pastovitý 
tmel na bázi butylu. Vytvrzování probíhá fyzi-
kálním sušením.
Tento produkt lze použít jako plastický tmel 
spojů v mnoha průmyslových odvětvích.

VÝHODY
Jednoduchá aplikace▪
Dobrá adheze na široké spektrum substrátů▪
Dobrá odolnost proti stárnutí▪
Plastický▪
Vytvrzování bez nutnosti tepla▪
Možná demontáž spoje▪

OBLASTI  POUŽIT Í
SikaLastomer®-710 je obzvláště vhodný pro 
plastické tmelení, které lze demontovat. Lze 
ho použít v automobilovém, autobusovém, 
kamionovém a karavanovém průmyslu. Sika-
Lastomer®-710 vykazuje dobrou adhezi s mi-
nimální nutností předúpravy na téměř veške-
ré běžně používané substráty používané ve 
výše uvedených oborech.
Tento produkt je určen pro profesionální pou-
žití, před aplikací je nutno uskutečnit testy ad-
heze s aktuálními podklady a podmínkami, ja-
ko jsou vlákna a čistící prostředky, aby se pro-
kázala kompatibilita materiálů.
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CHEMICKÁ ODOLNOST
SikaLastomer®-710 je obecně odolný vůči 
sladké vodě, mořské vodě, vápenaté vodě a 
čistícím prostředkům na vodní bázi.
SikaLastomer®-710 je slabě odolný proti půso-
bení pohonných hmot, minerálnch olejů, rost-
liným a živočišným tukům.
Výše uvedené informace vycházejí ze zkuše-
ností a musí být v každém případě ověřeny 
zkouškami na originálních podkladech s ohle-
dem na potenciální chemickou nebo tepelnou 
expozici daného projektu.

ZPŮSOB APL IKACE
Př íprava  podk ladu
Povrch musí být čistý, zbaven prachu, mastno-
ty, olejů a vody.
Má-li adheze velkou prioritu, musí být ověře-
na zkouškami na originálních podkladech.

Apl ikace
Aplikujte tmel do spoje vhodnou manuální ne-
bo vzduchovou pistolí. Dbejte na to, aby ne-
došlo k zachycení vzduchu.
Nenanášejte tmel při teplotách pod 10 °C ne-
bo vyšších jak 35 °C.

Vyhlazen í  a  zapraven í  povrchu
Spoje vytvořené SikaLastomer®-710 jsou jed-
noduše upravitelné pomocí vody a mýdla.

Odstraněn í
Na neporézních površích nechte tmel za-
schnout a odstraňte vyklepáváním. Na poréz-
ních površích vytvrzený SikaLastomer®-710 
lze odstranit pouze mechanicky.

Ruce a exponovanou pokožku je třeba oka-
mžitě ošetřit utěrkami Sika® Cleaner-350H ne-
bo jiným vhodným průmyslovým čističem ru-
kou, vodou.
Na pokožku nepoužívejte rozpouštědla.

Přet í ra te lnost
SikaLastomer®-710 lze přetírat pouze některý-
mi systémy na vodní bázi. Nátěr musí být tes-
tován skrz kompatibilitu provedením předběž-
ných zkoušek.
Elasticita barev je obvykle nižší než u tmelů, 
což by mohlo vést k popraskání laku v oblasti 
spáry.

DALŠ Í  INFORMACE
I n f o r m a c e  z d e  u v e d e n é  j s o u  
poskytovány pouze pro obecnou orientaci. 
Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispo-
zici na vyžádání od technického oddělení Sika 
Industry.
Kopie nás leduj íc ích publ ikací  j sou k  
dispozici na vyžádání:

Bezpečnostní list▪

INFORMACE O BALENÍ

Kartuš 310 ml

Monoporce 600 ml

Hobok 27 kg

Sud 250 kg

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti Sika s těmito výrobky za předpokladu 
řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními 
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných podmínkách v daném místě dovozovat z 
těchto informací ani z písemných doporučení 
či jiného poskytnutého poradenství žádnou 
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .

PRODUKTOVÝ LIST
SikaLastomer®-710
Verze 01.01 (06 - 2022), cs_CZ
013812107100001000

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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