
Tmely a lepidla

www.rawlplug.com 1

[Czech]: R-SL-FIX-HIGH Advanced hybrid polymer grab adhesive

1.	 [Czech]:  The surface,  that  adhesive  will  be apllied  on, should  be clean,  free  of dust,  grease,  rust,  remains  of old seal  and other  substances  that
might  weaken  the cohesion.

2.	 Před použitím  silikonu  je třeba  okraje  zajistit  krycí  páskou.
3.	 Ořízneme  koncovku  kartuše,  přičemž  ponecháme  část  závitu.  Aplikátor  našroubujeme  na závit,  ořízneme  v úhlu a šířce  odpovídající  zhotovova

nému spoji.
4.	 [Czech]:  Place  the cartridge  in the extruding  gun and apply  the adhesive  with manual  or pneumatic  gun.
5.	 Nanesený  silikon  je možno roztírat  špachtličkou  pro roztírání  silikonu  namočenou  do přípravku  ke zvlhčování  silikonu  nebo do mýdlového  roztoku
6.	 Silikon  tvrdne  díky  tomu, že reaguje  se vzdušnou  vlhkostí,  v souvislosti  s tím tmelení  je třeba  provádět  v podmínkách  zaručujících  přístup  vzduchu
7.	 Po dokončení  práce  nářadí  utřeme  papírovým  ručníkem  a omyjeme  rozpouštědlem

Způsob montáže

Informace o produktu

Použití
•	 [Czech]:  Bonding  of heavy  loaded  elements:

window sills,  frames,  masking  frames,  shelves,
panels

•	 [Czech]:  Gluing  to smooth  and porous  surfaces
•	 Lepení  a těsnění  veškerých  stavebních  mate

riálů:  přírodního  kamene,  dřeva,  betonu,  kovu,
cihly,  skla,  zrdcadel,  kovu,  keramiky,  omítky,
polyuretanu,  umělých  hmot, dřevotřísky  atd.

•	 Spojení  pozinkovaného  plechu,  mosazi  a jiných
kovů

Vlastnosti a výhody
•	 [Czech]:  Instant  high initial  tack:  500 kg/m2  on

a vertical  surface,  125 kg/m2  on a horizontal
surface

•	 [Czech]:  Joint  perfectly  bonds materials  that
undergo  thermal  and mechanical  stresses

•	 K použití  v interiérech  i exteriérech.
•	 Zajišťuje  vysokou  počáteční  přilnavost
•	 [Czech]:  Can be applied  on wet substrates
•	 [Czech]:  Odorless,  insensitive  to chemicals  -

weak  acids,  alkalis,   solvents  and oils
•	 [Czech]:  Can be painted  after  curing  (including

water  paints)
•	 [Czech]:  Joint  is completely  resistant  to chan

ging weather  conditions

Podkladový materiál
K použití do:
•	 Beton
•	 Dřevo
•	 OSB deska
•	 [Czech]:  Plaster
•	 [Czech]:  Cork
•	 Přírodní  kámen
•	 Kovové  plechy  a profily
•	 Sklo
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Technické údaje
Parametr Hodnota Metody

Aplikační  teplota [°C] +5 ÷ +35

Krytí -
[Czech]:  4 m of joint,  diameter  10mm, is
obtained  from 290 ml cartridge

Tepelný  odpor (po vytvrzení) [°C] -40 ÷ +90

Předběžná  doba [min] 6

Doba vytvrzení [mm/24h] 2-3 RH 50%

Systém  kalení -
jednosložkové  síťování  se vzdušnou  vlh
kostí

[Czech]:  Initial  tack  - horizontal [kg/m 2] 500

[Czech]:  Initial  tack  - vertical [kg/m 2] 125

Specifická  gravitace [g/cm3] 1,43

Tvrdost  podpěr - 90

Mezní  prodloužení [%] 30 ISO 8339

Obal - [Czech]:  290 ml cartridge

R-SL-FIX-02-HIGH

Barva - bílá

R-SL-FIX-01-HIGH

Barva - průhledná

Parametr Hodnota

Skladovací  teplota [°C] +5 ÷ +35

Skladování
[měsíc] 12

- [Czech]:  In originally  closed  containers,  in cool  and dry places.

Logistické údaje

Produkt Barva

Množství (ks) Hmotnost [kg]

Kódy ean
Jednotkové ba

lení
Hromadné ba

lení
Paleta

Jednotkové ba
lení

Hromadné ba
lení

Paleta

R-SL-FIX-02-HIGH bílá 15 15 1260 6.2 6.2 546.6 5906675476322

R-SL-FIX-01-HIGH průhledná 15 15 1260 6.2 6.2 546.6 5906675510163


