
Technický list

SIGA PRO AKVARIUM

Popis výrobku
SIGA PRO  AKVARIUM  je  jednosložkový  silikonový  tmel,  který  se  působením  vzdušné  vlhkosti  rychle 
vytvrzuje  a  vzniká  trvale  pružný  a  povětrnostním  podmínkám  výborně  odolávající  tmel.  Po  vytvrzení  je 
chemicky  neutrální  a  neovlivňuje  fyziologické  vlastnosti  vody.  Vulkanizuje  rychlostí  3,5  mm/24  hod  při 
optimálních podmínkách. Je odolný proti UV záření. Má velmi dobrou odolnost vůči hydrolýze a stárnutí.

Speciální vlastnosti
SIGA PRO AKVARIUM pevně spojí  čisté sklo bez povrchové úpravy, keramiku a glazované nebo barvené 
povrchy  bez  nutnosti  použití  podkladového  materiálu.  Pro  většinu  ostatních  podkladových  materiálů 
doporučujeme  použití  podkladového  nátěru.  Máme  k dispozici  širokou  škálu  podkladových  materiálů 
s vysokými užitnými vlastnostmi,  které jsou schopny zajistit  optimální spojování nejběžněji se vyskytujících 
podkladových materiálů.
Po vytvrzení se materiál stává odolný vůči působení mnoha ředěných kyselin a zásad a vůči působení solné mlhy 
a je také schopen snést krátkodobou expozici většiny průmyslových rozpouštědel a výrobků na bázi uhlovodíků. 
V posledně zmíněném případě může dojít k určitým vratným změnám – bobtnání a měknutí.
Průsvitná  kvalita  materiálu  SIGA PRO AKVARIUM je  pak  svou  výjimečností  speciálně  určena  pro  dobře 
viditelné spoje, jako jsou například výstavní vitríny nebo výkladní skříně obchodů. 

Použití
Výrobek SIGA PRO AKVARIUM je vysoce modulární tmel, který byl speciálně navržen pro takové aplikace, 
kde jsou vysoká zatížení  spoje a  kde je  potřeba minimalizovat  vzájemný pohyb spojovaných materiálů.  Při 
použití na spoje v exteriérech zaručuje výbornou neprostupnost spoje vůči povětrnostním vlivům nebo vysokou 
celistvost.

- pro všechna klasická glazovaná spojení
- dveřní a okenní rámy
- obvodové a výplňové stěny
- výkladní skříně obchodů, výstavní vitríny, panely a vývěsní štíty
- mobilní budovy, obytné přívěsy a mobilní buňky
-  skleníky a zimní zahrady
- tepelné, větrací a klimatizační instalace
- stavební spoje
- plavecké bazény 
- námořní technika
- akvária, terária

Charakteristika výrobku
Typ tmelu octový
Barva černá, transparent
Specifická hmotnost (nevytvrzeného tmelu) přibl. 1,04
Průtočný odpor (EN 27390), mm, přibl. 0
Vytlačovatelnost g/min, přibl. (norma NMRPS 495A 3mm/3bar) 40
Viskozita (napětí 3000 N/m2 , 200C), Pa.s, přibl. 320
Doba pro vytvoření povrchové blány, min. (při teplotě 230C) 7
Doba pro zaschnutí na dotek, min. (při teplotě 230C) 20
Doba vytvrzení (při teplotě 230C)
- mm/1 den, přibl. 4,5
- mm/3 dny, přibl. 8
- mm/7 dní, přibl. 10
Aplikační teploty, 0C +5 až +40
Tvrdost Shore A (Norma ISO R 868), přibl. 23
Dopružování (EN 27389), %, přibl. 100  
Schopnost spár pohybovat se, %, přibl. 25
Operační teploty, 0C, černý tmel -50 až +250

ostatní barvy -50 až +200

Mechanické vlastnosti tenké vrstvy o tloušťce 2 mm (NF T 46002)
Modul při 100% prodloužení, Mpa, přibl. 0,5
Mez pevnosti v tahu, Mpa, přibl. 2,1



Prodloužení při přetržení, %, přibl. 500
Mechanické vlastnosti tenké destičky (EN 28339)
Modul při 100% prodloužení, Mpa, přibl. 0,5
Mez pevnosti v tahu, Mpa, přibl. 1,0
Prodloužení při přetržení, %, přibl. 300
  
Normy
Silikonový tmel SIGA PRO AKVÁRIUM splňuje nebo překračuje požadavky následujících norem:
DIN 18545 BS 5889 (1989), Typ B
UBATC (Třída 5) JIS 5758 (cond. 9030)
SNJF Elastomery TTS 001543A (Třída A)
SNJF DTU39 (sklo, hliník) ASTM C920 (Typ S, třída 25)
Splňuje požadavky MA 39 (Rakouko), NBI (Norsko) a ISO 11600.

Příprava
Příprava spoje: povrchy určené ke spojování, musí být čisté, suché a odmaštěné. Pro odstranění prachu použijte 
stlačený vzduch, neobsahující stopy oleje.
Rozměry spojů: je nutno brát v úvahu kapacitu pohyblivosti spojení, stejně jako místní omezení. Šířka spoje by 
měla představovat dvojnásobek jeho hloubky.

Aplikace tmelu
Pro zajištění dobrých užitných vlastností je nutno, aby byl tmel spojen pouze s povrchem spojovaných dílů. Aby 
tohoto mohlo být dosaženo, je třeba použít pomocný materiál (integrální nebo porézní PU pěna). Nepřetržitá 
aplikace tmelu zajistí eliminaci všech vzduchových kapes a prázdných prostor. Tmel je lehkým tlakem aplikován 
na místo spojení pomocí aplikačního nástroje.  
Tento proces je třeba provádět pomocí suché stěrky před tím, než dojde k vytvoření tenké blanky na povrchu 
tmelu. Přebytečný nevytvrzený tmel musí být otřen a odstraněn pomocí běžného rozpouštědla, vytvrzený tmel 
pak může být odstraněn seškrábáním (například žiletkou) nebo pomocí speciálního silikonového prostředku na 
odstranění tmelu.

Aplikační omezení
Tmel SIGA PRO AKVARIUM nemůže být použit na citlivé povrchy, které mohou reagovat s kyselinou octovou, 
která  je  uvolňována  během  vytvrzování,  stejně  jako  nemůže  být  použit  v případě  materiálů,  kde  dochází 
k migraci složek (např. některé gumy).
Tmel SIGA PRO AKVARIUM  nemůže být použit pro nosné glazované aplikace. Silikonový tmel nelze barvit 
(velmi slabá přilnavost a krycí schopnost barev). Tmel po vytvrzení může být použit pro aplikace, při kterých 
existuje náhodná možnost kontaktu s potravinářskými výrobky na vodné bázi, ale za žádných okolností není 
určen pro nepřetržitý kontakt s potravinami.
Silikonový  tmel  SIGA PRO  AKVARIUM  nelze  doporučit  všude  tam,  kde  existuje  předpoklad  tření  nebo 
fyzikálního namáhání. 

Balení
Kartuše 310 ml

Skladování a doba použitelnosti
Záruční lhůta  24 měsíců od data  výroby,  je-li  skladován v originálních,  neotevřených obalech při  teplotách 
v rozmezí +50C až +250C. Chraňte před mrazem!

SIGA 
a.s.

SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČO: 26267365
Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82  Otrokovice
                          Tel. 577 662 420, 577 662 480, fax 577 662 441, 577 926 254 


