
Tmely a lepidla
budoucnosti



Moderní lepidla a tmely 
s respektem k životnímu 
prostředí

Řada profesionálních tmelů a lepidel 
s označením SP představuje mod-
erní materiály s důrazem na výbor-
nou zpracovatelnost, houževnatost 
a šetrnost vůči lidskému zdraví 
a životnímu prostředí. Zahrnuje 
vše, co je nezbytné ke kvalitnímu 
utěsňování a lepení nejrůznějších 
prvků v jakémkoliv průmyslovém 
odvětví.

Všechny tmely a lepidla série SP 
vycházejí z vlastní chemické báze, 
která byla vyvinuta společností 
tremco illbruck za účelem splnění 
náročných požadavků trhu na mini-
malizaci emisí škodlivých látek 
a vysoký pracovní komfort.

Společným rysem této řady tmelů 
a lepidel je špičková aplikovatel-
nost, velmi kvalitní struktura hmoty, 
přetíratelnost a nezapáchavost. 
Všechny materiály jsou bez obsahu 
silikonu. 
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Univerzální 
stavební tmel

Těsnicí tmel

Odolný a pracovně velmi přívětivý tmel s výbornými lepicími 
schopnostmi, který najde široké uplatnění ve stavebnictví i 
průmyslové výrobě. SP510 nahrazuje silikonové a polyureta-
nové technologie.

Jednokomponentní těsnicí tmel určený k utěsnění náročných 
dilatačních spár a konstrukcí. Produkt je velmi šetrný vůči zpra-
covateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru 
i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu
• tmelí, lepí a těsní v 1 pracovním kroku
• všestranné využití v interiéru i exteriéru
• stále pružný
• při lepení velmi pevný
• trvale UV stabilní

Přednosti produktu
• výtečná zpracovatelnost
• přilnavost na širokou řadu podkladů 
• UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
• neobsahuje silikon
• bez zápachu
• přetíratelný 

Tmel na pochozí 
spáry

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odol-
ností vůči mechanické namáhání a oděru. Tmel má vynikající 
přilnavost na široké spektrum podkladů. Maximální povolená 
přetvořitelnost tmelu je ± 25 %. SP540 byl speciálně vyvinut 
k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních 
cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

Přednosti produktu
• ideální do dilatačních spár v podlahách
• výtečná zpracovatelnost
• přilnavost na širokou řadu podkladů
• UV a povětrnosti odolný
• odolný vůči oděru a poškození

Tekutá 
membrána

SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění 
vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížné 
utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem 
nebo rozstřikem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. 
Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. 

Přednosti produktu
• mimořádně snadná zpracovatelnost
• nestéká při aplikaci na vertikální plochy
• UV a povětrnosti odolná
• elastická po vytvrzení
• bez rozpouštědel
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Lepidlo 
okenních fólií

Lepicí a těsnicí elastická hmota určená pro vytvoření spojů 
okenní fólie a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči 
zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu 
podkladů.  Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do 
+40 °C.

Přednosti produktu
• lze aplikovat na lehce vlhký podklad
• výrobně odolává působení vody a povětrnosti
• bez zápachu
• snadno zpracovatelné 

Fix & Seal  
Premium

SP036 umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky 
dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako 
těsnění i jako lepidlo. Vhodné aplikace: lepení lišt, palubek, 
desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Vhodné na 
porézní i neporézní materiály.

Přednosti produktu
• přilnavost na širokou řadu podkladů 
• UV a povětrnosti odolný
• neobsahuje silikon
• bez zápachu při zpracování
• přetíratelný
• elastické chování

Lepicí tmel

Univerzální elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení 
přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění 
hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu 
a odolnost vůči oděru. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli 
a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. 

Přednosti produktu
• odolný vůči mechanickému namáhání
• trvale elastický 
• UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
• neobsahuje silikon
• bez zápachu
• přetíratelný
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Lepicí tmel 
Crystal

100% čirý lepicí tmel s výbornou adhezí na široké spektrum 
stavebních materiálů. SP030 je ideální pro lepení a tmelení v 
jednom pracovním kroku. Je ideálním pomocníkem při lepení 
dvou průhledných materiálů nebo při fixaci různých prvků na 
skleněné nebo PVC podklady.

Přednosti produktu
• výtečná zpracovatelnost a tvárnost
• stálá pružnost
• odolnost proti UV záření
• zcela bez zápachu



Lepidlo pro 
předsazená okna

Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní 
pevností. Lepidlo je určené pro fixaci předsazeného profilu 
PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vá-
penopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj 
elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm2. 

Přednosti produktu
• přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
• velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
• neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
• bez zápachu při zpracování 

Lepidlo s vysokou 
počáteční pevností

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je požadována 
okamžitá únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné 
mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu 
(3,0 MPa) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách 
i v domácnostech.

Přednosti produktu
• vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
• snadná vytlačitelnost z kartuše
• neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
• nestéká při aplikaci na svislé plochy

Montážní lepidlo

Toto elastické stabilní jednosložkové lepidlo se, díky své 
schopnosti vyrovnávat pnutí, výborně hodí na lepení různých 
materiálů při výrobě a montáži oken, kdy je potřebná vysoká 
počáteční pevnost. Lepidlo je určeno zejména jako náhra-
da distančních podložek při montáži oken na pásky typu 
TP651 a TP652. Zároveň je velmi vhodné pro lepení okenních 
parapetů, krycích lišt a plechů.

Přednosti produktu
• náhrada za distanční podložky s atestem z institutu 

ift Rosenheim
• lepidlo s vysokou počáteční pevností
• elastické lepidlo umožňující dilatace
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Tremco CPG s.r.o. 
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333 
F. +420 296 565 300
prodej@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com
     tremcocpg.cz


