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TEKADOM Acryflex - 300 ml

TEKAFIKS PE1 chemická kotva polyester - 300 ml

TEKAPUR LOW Expansion
nízkoexpanzní - letní a zimní

TEKAPUR LOW Expansion
nízkoexpanzní spray - 500 ml

TEKASIL Clean Room - 300 ml
pro čisté prostory

TKK závěsný stojan
„ ” na kartušeBODLÁK

pro maloobchod

TEKADOM AQUAKIT
dvousložková hmota k opravám potrubí - 57 g

Silikon-akryl - jednosložková mimořádně flexibilní těsnící hmota
na bázi speciální akrylátové disperze
� vysoký výkon, vytváří extrémně pružný a trvanlivý spoj
� vynikající přilnavost na porézní materiály
� lze použít i na vlhké povrchy, přetíratelný, odolný plísním
� bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla
� po zaschnutí je voděodolný
� odolný UV záření i povětrnostním vlivům
� pro průmyslové i stavební aplikace, pro ventilační a klimatizační

systémy
� Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
� Teplotní odolnost: -20 °C až + 75 °C

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává, lze použít při práci
nad hlavou. Rychle vytvrzuje, vytváří vodovzdornou bariéru. Není vhodná na
mokré podklady. Používá se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí,
konzoly, zastřešení, potrubí atd... Rovněž vhodná na lepení fasádních prvků,
betonových tvárnic, informačních tabuli apod. Pro aplikace do dutých
materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela ho vyplnit.
Maximální zátěž 990 Kg při použití kotvy M16.

Aplikační teplota

Aplikační teplota

+5 až +35 Co

-10 až +35 Co

U každé kartuše 1x špička další špičku možno přiobjednat

TEKAFIKS 2VE chemická kotva vinylester - 300 ml

určená pro velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol, závitových
tyčí, sanitární techniky, klimatizace atd.
� pro upevňování kotev do betonu, kamene a cihel
� neskapává, lze použít při práci nad hlavou
� rychle vytvrzuje
� vhodná i pro vlhké podklady, tuhne pod vodou
� vysoká chemická odolnost
� -10°Caplikační teplota do
� maximální zátěž 1980 Kg při použití kotvy M16.

� 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

Při odběru zboží nad 600,- Kč / 24 další !EUR SLEVA

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.

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

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,
� Aplika ní teplotač : +5 °C a +40 °Cž
� Teplotní odolnost: -40 °C až + 180 °C

TEKASIL Neutral profi 600 ml-

� silikonový tmel, transparent
� pro silně namáhané spoje, trvalé vystavené povětrnostním vlivům
� teplotní odolnost od -50° do +180°C

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

126 5,- ,050,18 Kč/ks ,696 Eur/ks117 4

116 4,- ,640,88 Kč/ks ,315 Eur/ks107 4

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

Dvousložková hmota určená k rychlým opra-
vám - netěsnosti potrubí, chladičů, nádrží,
přírub, jímek, apod.
Použití pod vodou - opravy lodí, bazénů, nádrží
atd. Vhodný pro kov, laminát, plasty, nerez,
dřevo, keramiku, litinu, atd. Jeho předností je
snadná zpracovatelnost a rychlá reakce tuhnutí
do 15 min. Po ztuhnutí je spoj brousitelný
a přetíratelný.
� Tepelná odolnost: -30°C až +120°C,

krátkodobě +150°C
� Barva: světle šedá,
� Tvrdost: 85 ShA

3 x drátěný košík pro 6 kartuší
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Novinky a akce
upozorňujeme na postupný přechod produktů na nový design!TKK

Ze stávajícího sortimentu
upozorňujeme a představujeme
novinky

barva
znak

nebezp.
objem ml

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 12 12 ks 58,00 2,320 C �

barva znak nebezp. objem ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá GHS02, GHS07, GHS08 300 12 12 ks 159,00 6,350 C � -24%

barva znak nebezp. objem ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá GHS02, GHS07, GHS08 300 12 12 ks 210,00 8,400 C � -8%

� aplikace: od + 5°C (zimní od -10°C)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 40 - 45l

Nízkoexpanzní letní

Nízkoexpanzní zimní

aplikace znak neb.
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

do +5°C GHS02, GHS07, GHS08 12 12 ks 87,60 3,500 C � R N

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá GHS07 57g 50 60 ks 98,00 3,920 C � N

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

transp, bílá 300 12 12 ks 115,00 4,600 C �

*

Výhodné maloobchodní balení!


