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Uvedené farebné odtiene sú len 
orientačné. Na výber odtieňa použite 
vzorkovníky Cemix.

Farebné odtiene škárovacích hmôt a silikónov

Pružné tmely  
Označenie výrobku Názov výrobku Farba Kartuša / balenie Cena bez DPH

za 1 ks
Cena s DPH

za 1 ks 

Silikón SANITÁRNY SILIKÓN
biela, sivá, manhattan, 
bahama, transparent 310 ml / 15 ks 5,25 6,25

l Trvale pružná tesniaca hmota určená na univerzál-
ne použitie a na vodotesné škárovanie vo vnútornom 
aj vonkajšom prostredí. Ideálna najmä pre kúpeľne, 
sprchy, WC a pod. Na akékoľvek spojovacie a pohybli-
vé škáry neporéznych silikátových materiálov - kera-
mické obklady stien a podláh, sanitárna keramika, sklo 
- v bežných aj vlhkých priestoroch. Silikón má výbornú 
priľnavosť na väčšinu náterov (aj na lakované, impreg-
nované alebo lazúrované drevo) a umelé hmoty (napr. 
epoxid, polyester, polyakrylát a umakart). 

	Výhody: rýchle vytvrdnutie (rýchly prechod do nelepi-
vého stavu), vysoká flexibilita, zabraňuje tvorbe ples-
ní, stabilita (rozmerová aj materiálová), odolnosť proti 
starnutiu a poveternostným vplyvom. Odoláva bežným 
čistiacim prostriedkom. Široká ponuka farebných od-
tieňov.

l Tvrdosť (Shore A): 18
l Spotreba:  v závislosti od veľkosti škár, napr. pri 

škárach 5 x 5 mm cca 12 bm / kartuša.

použití v exteriérupoužití v interiéru

                                                 

svetlosivá, krokus, 
jasmín, karamel, 

sunset, magnolia, 
anemone, staroružová,

 svetlohnedá, 
pistáciová

310 ml / 15 ks 5,80 6,90

antracit, čierna, 
hnedá, tmavohnedá, 
svetlomodrá, toffi, 
tehlová, oranžová, 
korálová, zelená, 

svetložltá, žltá

310 ml / 15 ks 6,50 7,74

modrá, 
intenzívne modrá, 
blankytne modrá, 

intenzívne červená, 
rubínová, 

olivovozelená, 
turmalín, jantárová

310 ml / 15 ks 7,10 8,45

PUR tmel POLYURETÁNOVÝ TMEL
biela, sivá, manhattan, 

čierna, tmavohnedá 310 ml / 15 ks 7,10 8,45

l Pružná tesniaca hmota na báze polyuretánu s veľmi 
dobrou priľnavosťou na takmer všetky stavebné hmoty - 
vhodný najmä na sklo, hliník a betón bez základného ná-
teru. Používa sa predovšetkým na dotesnenie keramic-
kých obkladov a dlažieb k niektorým stavebným prvkom 
ako sú dverové a okenné rámy, klampiarske prvky, pod-
lahové vpusty a iné prestupy. Ako náhrada silikónových 
tmelov v miestach, kde tieto nevyhovujú (napr. lakovne).

l Tvrdosť (Shore A): 25
l Spotreba:  v závislosti od veľkosti škár, napr. pri 

škárach 5 x 5 mm cca 12 bm / kartuša.

použití v exteriérupoužití v interiéru

                                                 


