
Tekapur pěny a chemické kotvy v akci na zimu

jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví

k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování
a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu

stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo,

dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu,

silikonu a teflonu.

TEKAPUR standardní pěny (Standard)

� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 100°C
� 40 - 45 l *vydatnost:

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vesta-

vování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má

minimální expanzi. To se zejména uplatňuje při montáži

okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

� velmi nízká expanze

� precizní aplikace

(ekonomický efekt)

� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

� 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

� vydatnost: 40 - 45 l *

TEKAPUR nízkoexpanzní pěny (Low expansion)

více na

str.131

Pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou

beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník a jiné kovy, vyjma polyethylenu,

silikonu a teflonu. Výhodou této pěny .je celoroční použití
Aplikace je možná při teplotách .do -10°C

� aplikační teplota: -10°C až + 25°C
� nelepivost: po cca 5-10 min
� čas řezání: 20 - 25 minut
� doba vytvrzení: 1,5 - 5 hodin
� teplotní odolnost: -40°C do +90°C
� vydatnost: 48-52 l * (800 ml)

800 ml 50 l

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

TEKAFIKS VE2 - chemická kotva - vinylester

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít
při teplotách do -10°C. Neskapává, lze použít při práci
nad hlavou. Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří
vodovzdornou bariéru. Tuhne pod vodou. Vysoká chemická
odolnost.

Používá se na velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol,
závitových tyčí a při montáži bezpečnostních dveří, markýz, regálů,
sanitární techniky, klimatizace atd.
Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko
a zcela ho vyplnit.

Aplikační teplota -10 až +35 C
o

TEKAFIKS PE1- chemická kotva - polyester

Aplikační teplota +5 až +35 C
o

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává,
lze použít při práci nad hlavou. Rychle vytvrzuje, vytváří
vodovzdornou bariéru. Není vhodný na mokré podklady.
Používá se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly,
zastřešení, potrubí atd... Rovněž vhodný na lepení fasádních prvků,
betonových tvárnic, informačních tabulí apod. Pro aplikace
do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela
ho vyplnit.

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat

104,- 96,72 Kč/ks

4,160 3,869 Eur/ks

112,- 96,32 Kč/ks

4,480 3,853 Eur/ks

TEKAPUR P pistol B3 750 ml zimníTEKAPUR P pistol B3 750 ml

-7%

116,- 107,88 Kč/ks

4,640 4,315 Eur/ks

126,- 108,36 Kč/ks

5,050 4,343 Eur/ks

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní
pistolová B3 750 ml zimní

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní
pistolová B2 750 ml

více na

str.131

112,- 78,40 Kč/ks

4,480 3,136 Eur/ks

TEKAPUR P celoroční B3 800 ml

-30%

-7%

více na

str.131

159,- Kč/ks 6,360 Eur/ks

TEKAFIX PE 1 - 300 ml chemická kotva polyester

147,- Kč/ks 5,880 Eur/ks

TEKAFIX VE 2 - 300 ml chemická kotva vinylester

210,- 8,400

-30%

-10°C
-10°C

-10°C

-10°C

-10°C -10°C

� aplikace: do - 10°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 100°C
� 40 - 45 l *vydatnost:

-14%

TEKAPUR PU pěna TEKAPUR PU pěna zimní

TEKAPUR nízkoexpanzní
pěna

TEKAPUR nízkoexpanzní
pěna zimní

� velmi nízká expanze

� precizní aplikace

(ekonomický efekt)

� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

� aplikace: do -10°C
� nelepivost: po 5-10 min

� řezatelnost: po cca 25 min

� vytvrzení: 1,5 - 5 hod

� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C

� vydatnost: 40 - 45 l * -14%

PURPEN - PU pěny TEKAPUR - ekonomická
stříbrná řada

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.
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TEKADOM Firestop

TEKASIL Firestop

ceny bez DPH, pevná cena bez možnosti dalších slev

PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM
Profesionální řešení pasivní požární ochrany staveb

D89�

TEKAPUR FIRESTOP
ohnivzdorná PU pěna

-30%
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