
Tekapur Insulation Adhesive nanášíme
na hrany a poté na povrch ve tvaru
písmene W, jak je znázorněno na
obrázku.

Tekapur Insulation Adhesive
pěna na lepení izolačních

desek
• nízkoexpanzní jednosložkové PUR

lepidlo
• výborná přilnavost k EPS, XPS,

minerální vlně, dřevu, betonu, zdícím
cihelným blokům a OSB deskám

• rychlé vytvrzování
• snadné nanášení
• úspora během transportu a

skladování
• levnější než cementová lepidla
• odolné na vlhkost a nízké teploty
• vodovzdorné (díky složení lepidla je

absorpce vody maximálně 1%)
• vrstva PUR lepidla pod izolační

deskou vytváří dodatečnou tepelně
izolační vrstvu

• přijatelné pro životní prostředí
(neobsahuje CFC)

• v souladu s EU směrnicemi ETAG 004

, bez možnosti další slevypevná cena

124 4,- ,960,80 Kč/ks ,472 Eur/ks86 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekapur Insulation Adhesive 750 ml/12 ks karton

-7%

TEKAPUR LOW Expansion
nízkoexpanzní - letní pěna

Nízkoexpanzní PU pěna, která se používá ve stavebnictví na
těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a monto-
vání. Po aplikaci má minimální expanzi. To se zejména uplat-
ňuje při montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení
parapetů a schodů.

� aplikace:od + 5°C
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C

116 4,- ,640,88 Kč/ks ,315 Eur/ks107 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekapur Low Expansion, 750 ml/12 ks karton

TEKASIL Clean Room
pro čisté prostory

je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální,
silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění
spár v hygienicky dokonalém prostředí.

� Atest pro pou ití v potravinářstvíž dle 1186, 13130E EN N
a CEN/TS14234t.
� Výborná přilnavost na většinu materiálů
� Dobré mechanické vlastnosti,

přenáší dilatační pohyb až 25%
� Odolný na atmosférické vlivy, déšť, sníh,

extrémní teploty
� Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)
� UV stabilní, nepůsobí korozivně

� Barva: transparent, bílá
� Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
� Teplotní odolnost: -40 °C až +180 °C

TEKAFLEX MS 40
jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů,
výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů
a umělých hmot.
Hygienický atest pro použití v potravinářství !
Obzvlášť vhodný na použití pro dilatační a kontaktní spáry
v potravinářství, stavebnictví, automobilovém průmyslu,
kovoprůmyslu - těsnění sil, kontejnerů, cisteren, hliníkových
konstrukcí, atd..
Chemicky neutrální, UV stabilní, odolný povětrnostním
vlivům, šetrný k životnímu prostředí.

� Tvrdost: 35 - 40ShA
� Aplikační teplota: +5 °C až + 0 °C3
� Teplotní odolnost: -40 °C až + °C90
� Barva: bílá, šedá

122 4,- ,880,40 Kč/ks ,416 Eur/ks85 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

-7%

115 4,- ,600,50 Kč/ks ,220 Eur/ks80 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

-30%

-30%

-30%

TKK pěny, tmely, silikony - akce a novinky

TEKAFLEX Duct Sealant
pro utěsnění ventilačních systémů

jednosložkový mimořádně flexibilní tmel s vysokou odolností
proti tvorbě plísní a bakterií. Používá se pro tmelení venti-
lačních rozvodů, ventilačních kanálů, ventilačních a klimati-
začních jednotek.

� testován dle normy VD 6022I
� extrémně pružný a odolný
� odolný proti tvorbě plísní a bakterií
� vynikající přilnavost na porézní a některé neporézní

materiály
� téměř bez zápachu
� přilne na vlhké povrchy
� po zaschnutí je odolný vodě
� po vytvrzení přetíratelný
� odolný atmosférick vliv a UV zářeníým ům
� neobsahuje rozpouštědla

� Barva: bílá
� Báze: akrylátová disperze
� Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
� Pevnost Shore A: 20-25 ShA
� Teplotní odolnost: - 0 °C až + °C2 75

NOVINKA
NOVINKA

122 4,- ,880,46 Kč/ks ,538 Eur/ks113 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Tekasil Neutral Profi, 600 ml/20 ks karton

Tekasil Clean Room, 290 ml/12 ks karton

Tekaflex MS 40, 300 ml/12 ks karton
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D38�TEKASIL Neutral profi

� silikonový neutrální tmel
� pro silně namáhané spoje, trvalé vystavené povětrnostním vlivům
� Barva: transparent
� Teplotní odolnost: od -50° do +180°C
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bílá 300 20 12 ks 109,00 4,360 C � N


