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LUKOPREN S 3782 
 
Charakteristika 
LUKOPREN S 3782 je jednosložkový rozlivový neutrální tmel, který vulkanizuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou pryž. Má 
adhezi k celé řadě materiálů jako hliník, nerez, zinek, titan, měď, ocel a jejich nátěrům, dále ke sklu, glaz. keramice a smaltu. 
Při použití na porézní silikáty je třeba použít nátěr spojovacího prostředku (primeru) LUKOPREN PRIMER B 733. Tmel je 
certifikován dle ČSN EN ISO 11600. 
Vulkanizát LUKOPREN S 3782 se vyznačuje celou řadou vlastností jako jsou: 
• tepelná odolnost 
• odolnost vůči působení vody, UV záření, ozónu a povětrnosti 
• paropropustnost 
• chemická odolnost 
• výborné elektroizolační vlastnosti 
 
Základní parametry 
Barva šedá, slonová kost, cihla, černá 
Hustota (kg/m3) 1250 
Viskozita (Pa.s) 10 
Vulk. systém neutrální, oximový 
Vulkanizace povrch. vrstrvičky (min) cca 20 
Provulkanizace 1 / 3 / 7 dnů (mm) 
((mm) 

 2,5 / 5,2 / 8,0 
Tvrdost (°ShA) 20 
Pevnost (N/mm2) 0,6 
Tažnost (%) 210 
Hořlavost, stupeň těžce hořlavý, C1 
Tepelná odolnost (°C) -50°C až 180°C 
PND 47-332-00 
 
Použití 
LUKOPREN S 3782 nachází použití ve stavebnictví k zalévání vodorovných spár (bazény, balkony), elektrotechnice (zalévání 
integrovaných obvodů, vývodů topných těles). Ve strojírenství se uplatňuje jako lepící tekutý tmel, kde z technických důvodů nelze 
použít nestékavý tmel. 
 
Způsob aplikace  
Povrchy pro nanášení zaléváním musí být suché, čisté a odmaštěné. Jako odmašťovací přípravky lze použít LUKOPREN 
ODMAŠŤOVAČ, perchloretylen nebo aceton. Porézní silikátové podklady (beton) musejí být opatřeny spojovacím prostředkem 
LUKOPREN PRIMER B 733.  
Pro pomocné přípravky jako je odmašťovač, primer atd. je vystaven samostatný prospekt „Pomocné přípravky k silikonovým 
tmelům a kaučukům“. 
 
Ochrana zdraví 
LUKOPREN S 3782 není klasifikován jako nebezpečný přípravek, přesto se při práci s ním řiďte pokyny uvedenými na etiketě  
a v bezpečnostním listě.  
 
Balení a skladování 
Tubička 70 g, kartuše 310 ml a konzervy 10 l (na objednávku), skladovatelnost 12 měsíců při teplotách do +30°C 
 
Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků 
Plastový obal a zbytky zvulkanizovaného tmelu jako komunální odpad. Obaly z konzerv jako železný šrot. 




