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Popis
Proglaze II je dvoukomponentní, neutrálně vy-
tvrzující, silikonový tmel určený pro strukturál-
ní lepení na dílně. 

Použití
Silikon Proglaze II je určený pro dvoustranné 
i čtyřstranné strukturální zasklívání. Silikon je 
určen zejména pro dílenské zpracování, kde 
dvoukomponentní systém vytvrzování zaru-
čuje krátké výrobní časy a úplnou vulkanizaci 
tmelu  bez ohledu na výkyvy okolní teploty 
a vlhkosti. Strukturální lepení by měl zpraco-
vatel tmelu provádět pouze po konzultacích 
a dohledu technikem firmy Tremco illbruck.

Barva
základ: bílá• 
tvrdidlo: černá• 
po smísení: černá         • 

Balení
základ: 190 litrů (barel)• 
tvrdidlo: 18 litrů•  

Přednosti
ETA certifikované, označení CE, SNJF-VEC, • 

ASTM C1184
excelentní přilnavost bez použití impregna-• 
ce na sklo, hliník a ocel
 rychlá vulkanizace tmelu bez ohledu na • 
velikost spáry
 nulová stékavost na svislých plochách• 
 výtečná trvanlivost tmelu• 
 výborná odolnost vůči UV záření, vysokým • 
teplotám a povětrnosti

Skladování
Uchovávejte při teplotě +5 °C až +25 °C. 
Základ - část A: Možno skladovat  po dobu 
12 měsíců.
Tvrdidlo - část B: Možno skladovat po dobu 
9 měsíců.

Technická data

Vlastnosti Testovací 
metoda

Hodnota

Část A základ Část B tvr-
didlo

Složení Dvoukomponentní neutrální 
silikon

Specifická hmotnost 1,33 g/cm3 1,05 g/cm3

1,31 g/cm3

Zpracovatelnost (tvarovatelnost lepidla) 30-60 minut
Tack free - povrchově nelepivý 
(23°C; 50% R.V.V.) cca 80 minut

Směšovací poměr dle hmotnosti   13                        1
Směšovací poměr dle objemu 10 1
Povolená tolerance míchání dle hmotnosti Min. 11      Min. 1

Max 14       Max 1
Tvrdost (Shore A) EN ISO 868 cca 35
Mez pevnosti v tahu EN ISO 8339 > 1,0 MPa
Navržená dynamická pevnost v tahu ETAG 002 140 000 Pa
Navržená statická pevnost ve smyku ETAG 002 7 000 Pa
Modul pružnosti v tahu při 12,5% prodlou-
žení K12.5

EN ISO 8339 > 1,4 MPa

Prodloužení při přetržení EN ISO 8339 > 200%
Elastické zotavení při prodloužení o 25% EN ISO 7389 >95%
Stékavost ASTM D-2202 0 mm
Aplikační teplota +15°C to +35°C
Teplotní odolnost –40°C to +150°C
*v neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25 °C
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Pokyny k aplikaci

Design spáry
Pro strukturálním zasklívání (lepení) s Pro-• 

glaze II je vyžadována minimální pohledová 
tloušťka tmelu 6mm. Pro její správné vyme-
zení slouží SGT920 Páska pro strukturální 
zasklívání. 

Šířka lepeného spoje musí být spočítána • 
podle velikosti a váhy skla, počtu lepených 
stran skleněné jednotky, velikosti síly větru 
a dalších faktorů.  Minimální šíře silikonové-
ho tmelu je stanovena na 6mm. Pro výpočet 
přesného průřezu lepeného silikonového spo-
je kontaktuje zástupce Tremco illbruck. 

Příprava podkladu 
Každá podkladní plocha určená po pro-• 

jekty strukturálního lepení musí být podro-
bena testům přilnavosti silikonového tme-
lu Proglaze II ze strany společnosti Tremco 
illbruck. Jakékoliv další komponenty, které 
jsou uvažovány pro přímý kontakt se siliko-
novým tmelem, musí být podrobeny testům 
kompatibility.

Příprava podkladu pro každý projekt struk-• 
turálního lepení je stanovena na základě tes-
tování vzorků podkladu, dodaných zákazní-
kem, v laboratořích Tremco illbruck. 

Obecně platí, že podklad musí být nosný, • 
suchý, zbavený prachu a nečistot. 

Nesavé podklady s uzavřenými póry očistě-• 
te čistícím přípravkem AA404 (použijte meto-
du dvou čisticích tkanin, doporučený materiál 
je bavlněná tkanina nevypouštějící vlákna). 
V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí pří-
pravek vodou (nutno vyzkoušet). 

Vyplnění spár
Aplikace silikonu Proglaze II by měla být pro-• 

váděna schváleným dávkovacím zařízením. 
Ruční nebo mechanické směšování základu 
a tvrdidla není akceptovatelné. Kontaktujete 
zástupce Tremco illbruck pro získání detailní 
specifikace aplikačního zařízení.

Aplikaci tmelu provádějte kontinuálně s do-• 
statečným tlakem v dávkovacím zařízení. 
Spára by měla být zcela vyplněna silikonovým 
tmelem podle specifikované šířky a tloušťky 
lepeného spoje.

Stěrkování a vyhlazení tmelu provádějte na • 
sucho okamžitě jeho aplikaci. Tím zajistíte 
řádný kontakt silikonu se styčnou plochou.

Pro dosažení opticky dokonalých spár do-• 
poručujeme olepit okraje spár vhodnou le-
picí páskou. Lepicí pásku ihned po aplikaci 
a úpravě tmelu  odstraňte, abyste zamezili 
poškození tvořící se slupky. 

Adheze tmelu Proglaze II k lepeným podkla-• 
dům a stav a funkčnost dávkovacího zařízení 
by měla být ověřována pravidelně na peri-
odické bázi (minimálně 1 krát za směnu). To 
zajistí bezproblémovou instalaci prvků a mini-
malizuje počet inspekcí na stavbě za účelem 
ověření přilnavosti. 

Impregnace podkladu
Některé podklady se speciální úpravou po-
vrchu způsobující nedostatečnou přilnavost 
tmelu mohou vyžadovat použití impregnace  
(doporučený materiál je bavlněná tkanina ne-
vypouštějící vlákna). Použití primeru se stano-
vuje na základě testů přilnavosti silikonu na 
vzorku podkladu v laboratoři Tremco illbruck.    

Manipulace se slepenými jednotkami
Manipulace s rámy nebo jednotkami s čerstvě 
naneseným SG200 je možné až po 1 hodině 
od aplikace. Poté nesmí být s jednotkami ma-
nipulováno dříve, než po 24 hodinách. Vrstve-
ní jednotek jednu na druhou není povoleno! 
Instalace lepených částí na stavbě apod. by 
neměla proběhnout dříve než 2 až 3 dny od 
aplikace lepicího tmelu SG200.

Čištění
Čerstvý nevytvrzený silikon můžete odstranit 
čističem illbruck AA404 nebo illbruck Čisticí-
mi ubrousky. Vytvrzený materiál lze odstranit 
jen mechanicky pomocí vhodného nástroje 
např. škrabkou.

Omezení
Proglaze II není určen a doporučen pro:
Aplikace, kde by byl trvale vystaven působení 
vody. Není vhodný pro povrchy které obsa-
hují oleje, pryskyřice, plastifikátory, ředidla, 
bitumen nebo asfalt. Pro povrchy kde má být 
provedena povrchová úprava už po nanesení 
silikonu tmelu. Silikon není vhodný pro apli-
kaci na měď, olovo, mosaz a porézní povr-
chy. Silikon není vhodný pro lepení akvárií, 
do prostředí, kde by mohl být tmel obrušován 
a pro použití v potravinářském, medicínském 
a farmaceutickém průmyslu. Silikon  nelze 
přetírat. 

Kompatibilita
Veškeré materiály, jako jsou například IG 
tmel, podložky, páska, které jsou v kontaktu 
s SSG tmelem SG200 s ním musí být kompa-
tibilní. Prosím kontaktujte Tremco
illbruck technický servis pro detailní informa-
ce o testování kompatibility před zahájením 
jakýchkoliv prací.

Servis
V případě potřeby dalších informací nás kon-
taktujte.

Bezpečnostní pokyny
Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zamezte zasažení očí a kontaktu s kůží. Další 
informace naleznete v bezpečnostním listu.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty 
podle našich nejlepších znalostí. Po celou 
dobu si vyhrazujeme právo na změnu re-
ceptury našeho produktu. Kupující by si 
měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše 
zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i pod-
mínky během aplikace, nemáme pod kont-
rolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. 
Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto 
technického listu. Dodávky se řídí výlučně 
našimi všeobecnými dodacími a platebními 
podmínkami.


