
Tremco SG300 
Tmel na štrukturálne zasklievanie

Popis
SG300 je neutrálny jednokomponentný 
silikónový tmel s vysokým modulom a 
vynikajúcimi parametrami. Dobre odoláva 
kompresii, predĺženiu, priečnemu a 
pozdĺžnemu natiahnutiu. Dlhodobo odoláva 
zaťaženiu poveternostnými podmienkami.

Použitie
SG300 je silikónový tmel vhodný pre 
dvojstranné SG (Structure Glazing) 
zasklievanie a lepenie na konštrukciách 
štrukturálnych fasád. Tmel je určený pre 
systémy s dvojstranným lepením. Silikón je 
možné použiť aj pre vodotesné a 
vzduchotesné utesnenie bežných dilatačných 
špár v novostavbách a rekonštrukciách.

Farba

•  čierna

Balenie
• 

kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne 
saláma 600 ml – 20 ks v kartóne

• 

Prednosti
•  výborná priľnavosť na rad podkladov bez  

použitia primeru
•  vysoká počiatočná priľnavosť
•  excelentná odolnosť voči 

poveternostným vplyvom
•  dovolená deformácia ± 25% podľa

EN ISO 11 600
•  rýchle vytvorenie povrchovej kôry
•  nekorozívny systém vytvrdzovania

Vlastnosti Norma Hodnota

Systém reakcie neutrálny systém 
vytvrdzovania

Objemová hmotnosť EN ISO 1183-1 1,34 g/cm3

Tvrdosť Shore A EN ISO 868 40
Dovolená deformácia EN ISO 11 600 25%
Vytvorenie povrchovej kôry 1) cca 8 minút
Povrchovo nelepivý 1) do 120 minút

Rýchlosť vytvrdzovania 1) 2 mm za 24 hodín 
6 mm za 7 dní

Pevnosť v ťahu 
DIN 53 504
EN ISO 8339

2 MPa
0,8 - 1,0 MPa

Medzné predĺženie DIN 53 504
EN ISO 8339

340 %
130 %

E - modul pri 100% predĺžení EN ISO 8339 0,8 - 1,0 MPa

Stekavosť 0 mm

Tepelná odolnosť -40 °C až +150 °C

Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C
Doba skladovania 12 mesiacov
1) Pri teplote +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu
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Pokyny pre aplikáciu
Príprava podkladovej plochy
Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený 
prachu a nečistôt. Nesavé podklady s 
uzatvorenými pórmi očistite čistiacim 
prípravkom AA404 Čistič a separátor. V 
prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci 
prípravok AA404 Čistič a separátor s vodou 
(nutné odskúšať). Pre zlepšenie priľnavosti 
tmelu na problematické porézne podklady 
použite Primer S.

Spracovanie
Pre štrukturálne zasklievanie je nutné 
aplikovať v dielni. Dielenská aplikácia zaručí 
optimálne podmienky pri aplikácii a pre 
vytvrdzovanie. Aplikácia na stavbe je 
povolená výhradne v prípade opráv, alebo ak 
zasklievanie nie je možné urobiť inak. V 
prípade kontaktu silikónu s ďalšími materiálmi 
je nutné použiť materiály, ktoré sú 
kompatibilné so silikónom v zmysle normy 
DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, 
dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové 
materiály a materiály na báze prírodného 
kaučuku, chloroprénu a EPDM. Pomer šírky 
verzus hrúbky aplikovaného SG300 by mal 
byť 2:1, pričom minimálna hrúbka na porézny 
podklad by mala byť 10 mm a na neporézny 
podklad 6 mm.

Servis
V prípade potreby ďalších informácií 
nás kontaktujte.

Vyplnenie špár

SG300 vytlačte tak, aby v materiáli nevznikli 
vzduchové bublinky. Vyhladenie tesniacej 
hmoty urobte stierkou vhodného tvaru a 
použite pritom AA300 Vyhladzovací 
prostriedok (1 polievková lyžica AA300 
Vyhladzovacieho prostriedku na cca 2 litre 
vody). Nariedený AA300 Vyhladzovací 
prostriedok naneste úsporne rozprašovačom 
na spoj. Vyhladenie urobte skôr, než sa 
začne tvoriť povrchová kôra. Lepiacu pásku 
potom ihneď odstráňte, aby ste zamedzili 
poškodeniu tvoriacej sa kôry. Nadbytočné 
množstvo AA300 Vyhladzovacieho 
prostriedku potom dôkladne utrite.

Čistenie
Čerstvý nevytvrdnutý silikón môžete odstrániť 
čističom AA404 Čistič a separátor. Vytvrdnutý 
materiál je možné odstrániť len mechanicky 
pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou.

Obmedzenie
Povrchy obsahujúce decht a bitúmen nie sú 
vhodnými podkladmi pre tmelenie. Pri 
kontakte tmelu s niektorými organickými 
elastomérmi ako sú EPDM, APTK alebo 
neoprén, môže dôjsť k jeho sfarbeniu. Silikón 
nie je možné používať v priestoroch bez 
prísunu vzduchu, pretože pre vulkanizáciu 
potrebuje vzdušnú vlhkosť. Na prírodnom 
kameni, napr. mramore alebo na žule, môže 
dôjsť v kontakte podkladovej plochy a silikónu 
ku vzniku škvŕn následkom pôsobenia látok, 
ktoré tmel obsahuje. Silikón nie je vhodný na 
lepenie akvárií a do prostredia, kde by mohol 
byť obrusovaný a na použitie v 
potravinárskom, medicínskom a 
farmaceutickom priemysle. Nie je 
pretierateľný. Tmel nie je možné používať na 
aplikácie v exteriéri pod povrchom zeme a na 
aplikácie, kde dochádza k permanentnému 
mechanickému namáhaniu povrchu tmelu.

Skladovateľnosť
Pri skladovaní v chlade, suchu pri teplote +5 °C 
až +25 °C je tesniaca hmota v neotvorenom 
originálnom balení vhodná na spracovanie na 
dobu 12 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny
Tesniacu hmotu uchovávajte mimo dosahu detí. 
Zamedzte zasiahnutiu očí a kontaktu s 
pokožkou. Ďalšie informácie nájdete v 
bezpečnostnom liste.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa 
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si 
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho 
produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať 
najaktuálnejšie informácie k vyššie uvedenému 
produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas 
aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto 
zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme 
zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického 
listu. Dodávky sa riadia výhradne našimi 
všeobecnými dodacími a platobnými 
podmienkami.

Ukážka dvojstranného SG lepenia
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