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Glavno področje uporabe:
zapolnitev razpok in popravilo poškodb v strukturnem in zaribanem ometu.

Strukturni tesnilni akril, zaradi svoje strukture, ustvari učinek ometa. Za zunanjo in notranjo uporabo, 
odlikuje ga visoka oprijemljivost, primeren tudi za vlažne in vpijajoče podlage.

Prednosti izdelka:
• Plastoelastičen.
• Izgled podoben ometu.
• EMICODE EC 1 Plus, z malo emisijami.
• Lahko ga barvate.
• Brez topil in silikonov.
• Brez ftalatov in halogenov.
• Prepušča vodno paro.
• Odporen na vremenske razmere in staranje.
• Dobavljiv z različno granulacijo.

Področja uporabe:
zapečatenje in zatesnitev razpok v siporeksu, vlaknastemu cementu, ometu, zidovju in lesu. 
Uporaben pri zatesnitvi rež v fasadah, prav tako za zapolnitev rež med priključki oken in vrat iz betona, 
zidakov ter ometa. Ni primeren za raztezne reže in za področja kjer je prisotna večja količina vode (npr. 
zunanje reže blizu tal, v sanitarijah in pod vodo).

Pozor:
reže, ki potrebujejo zatesnitev z elastično maso (raztezne reže), se v osnovi ne smejo barvati. 
Raztezanje in krčenje materiala bi v takih primerih poškodovalo vsako vrsto premaza.

Barva: bela
 

Št. artikla Pakiranje Vsebina ml Nasvet Granulacija mm EM Cena v EUR na

110 602 041 n kartuša 310 fina 0,7 kos 3,89 1 kos

110 602 042 kartuša 310 srednja 1,0 kos 3,89 1 kos

110 602 043 n kartuša 310 groba 1,2 kos 3,89 1 kos

Skupina artiklov D45

Strukturni 15% akril
           

Beko silikoni

Reža RazpokaRešetka



KEMIČNO-TEHNIČNI IZDELKI

Novost

Schachermayer d.o.o., Trzin, Motnica 6, 1236 Trzin   Cena je brez DDV-ja in velja do 31. 5. 2021
Tel.: +386 1 561 02 00,  Fax: +386 1 561 02 20    Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do
e-mail: info@schachermayer.si, www.schachermayer.si   popravka morebitnih tiskarskih napak.

           

Glavno področje uporabe: 
sanitarije in zasteklitve.

Prednosti izdelka:
• Preprosta uporaba.
• Odporen proti staranju.
• Visoka oprijemljivost.
• Stalno elastičen.
• Opremljen s fungicidom, preprečuje glivice.
• Dobavljiv v več barvah.
• Dobro doziranje.
• Dobro glajenje.
• Preprost za obdelavo.
• Zelo primeren za popravila.

Področja uporabe:
zasteklitve, zatesnitve, popravila v sanitarijah, priključne reže.

Ni primeren za:
izdelavo akvarijev, za marmor oz. naravni kamen.

Pozor:
silikonov ne smemo barvati.
 

Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM Cena v EUR na

110 612 107 prozorna kartuša 310 kos 4,31 1 kos

110 612 108 bela kartuša 310 kos 4,31 1 kos

Skupina artiklov D45

Sanitarni silikon, acetat

           

Glavno področje uporabe:
sanitarije in zasteklitve.

Preprosta uporaba, odporen na staranje, visoka trdnos, stalno elastičen, fungizid (zaviranje razvoja gliv).

Prednosti izdelka:
• Visoko prosojna tesnilna masa.
• Zelo dobro ga lahko zgladite.
• Dobro ga lahko dozirate.
• Enostavno ga lahko obdelujete.
• Stalno elastičen.
• Opremljeno s fungicidom, zatira glivice.
• Dobra obstojnost proti staranju, vremenu in UV-žarkom.

Področja uporabe:
zasteklitve, zatesnitve v sanitarijah, priključne reže.

Ni primerno za:
za izdelavo akvarijev in na področju uporabe marmorja oz. naravnega kamna.

Pozor:
silikonov ne smemo prebarvati.

Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml EM Cena v EUR na

110 601 069 prozorna kartuša 310 kos 6,39 1 kos

Skupina artiklov D45

Sanitarni silikon, prozoren
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Akrilna tesnilna masa
           

Lastnosti:
· Plastično elastično.
· Brez vonja.
· Združljiva s premazi, primerno za premazovanje.
· Visoka oprijemljivost.
· Izboljšan oprijem na stranicah.
· Malo krčenja.
· Gladka obdelava.
· Brez topil in silikona.
· Brez ftalatov in halogenov.
· Oprijem brez temeljnega premaza na: kamen, steklo, les, keramiko, jeklo, trdi PVC, ABS in beton
· Visoka odpornost proti alkalijam.

Osnova je akrilatna disperzija. Obdelovalna temperatura: najmanj +5 °C, največ +40 °C.
Čas nastajanja mrene približno 15 minut pri 23 °C. Strditev približno 1 mm/dan.
Trdota Shore A približno 30. Trajna gibljivost približno 10%. Gostota približno 1,66 g/cm³.

Področje uporabe: za montažne obrate, steklarstvo, tesarstvo, lesene gradnje, gradbeništvo, 
suhomontažne konstrukcije, zatesnitev stičnih rež med okenskimi/vratnimi okvirji, opekami, 
betonom in ometom, zatesnitev razpok in rež v plinobetonu, laknenem cementu, kamnu ter lesu.

Nasvet: ni primerno za dilatacijske reže in območja z izrazito prisotnostjo vode.

Trajnost 12 mesecev pri od 5 °C do 30 °C. Tesnilno maso zaščitite pred zmrzaljo!

 
Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM pak. Cena v EUR na

110 680 418 bela 310 kartuša kos 20 1,91 1 kos

Skupina artiklov D45

Gradbeni nevtralni silikon

Lastnosti:
· Preprosta uporaba.
· Obstojnost proti staranju.
· Nevtralnega vonja.
· Visoka oprijemljivost.
· Trajna elastičnost.
· Obstojen proti vremenskim vplivom in UV-sevanju.

Osnova je silikonski kavčuk z nevtralnim strjevanjem. Obdelovalna temperatura: najmanj +5 °C, 
največ +40 °C. Čas nastajanja mrene približno 15 minut pri 23 °C. Strditev približno 1 mm/dan.
Trdota Shore A približno 30. Trajna gibljivost približno 10%. Gostota približno 1,66 g/cm³.

Področje uporabe: 
oprijem brez temeljnega premaza na: kamen, steklo, les, keramiko, jeklo, trdi PVC, ABS in beton, 
zasteklitve, zatesnitve, za sanitarije, stične reže, za montažne obrate, steklarstvo, sanitarno obrt, 
lesene gradnje, gradbeništvo.

Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM pak. Cena v EUR na

110 680 414 prozorna 310 kartuša kos 20 3,96 1 kos

110 680 415 bela 310 kartuša kos 20 3,96 1 kos

110 690 061 prozorna 600 črevo kos 20 7,72 1 kos

Skupina artiklov D45
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Lopatica je izdelana iz gibljive umetne mase, za pritisk svežega tesnila na površino. 
Za čisto in enakomerno gladko tesnilno površino.

 
Št. artikla Barva Material Vsebina kos EM Cena v EUR na

101 192 249 modra umetna masa 4 kos 16,16 1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07

Set lopatic za fugiranje tesnil

Gladilka za lepilo, nazobčana

 

 

Za glajenje svežih tesnilnih površin.

Po nanosu tesnila razpršite gladilno sredstvo in z gladilko posnamete.
Gladilno sredstvo je uporabno takoj, redčenje z vodo ni potrebno.

 
Št. artikla Izvedba Pakiranje Vsebina ml EM Cena v EUR na

110 643 401 pripravljena za uporabo. pršilna plastenka 1000 kos 17,15 1 kos

Skupina artiklov D45

Gladilno sredstvo, sprej

Nazobčana gladilka za lepilo za perfekten nanos lepil kot sta belo lepilo in lepilo z 
vlakni.

Znamka: Beko
Tip: 200

Št. artikla  pak. EM Cena v EUR na

101 192 338  10 kos 2,27 1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07

Univerzalna lopatica za kit in tesnilne mase. Lopatica je izdelana iz gibljive umetne 
mase, za pritisk svežega tesnila na površino. Za čisto in enakomerno gladko tesnilno 
površino.

 
Št. artikla Barva Material Vsebina kos EM Cena v EUR na

101 192 248 modra umetna masa 1 kos 10,35 1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07

Izravnalna lopatica

 


