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PŘEDSTAVUJEME: SYSTÉM PRO UPEVŇOVÁNÍ IZOLAČNÍCH DESEK

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

SYSTÉM K UPEVŇOVÁNÍ IZOLAČNÍCH DESEK
• vynikající řešení při práci na nerovném povrchu • pevná přilnavost k podkladu • pevná poloha izolačních

desek • rychlejší provedení práce • rychlé a snadné zacházení • úsporná spotřeba materiálu • levnější
provedení práce

MEZNÍKY
• samolepící prvek z polyacetátu s extrémně

silným lepidlem
• větší přesnost při montování desek
• snadnější umístění desky k nerovnému

povrchu
• znemožnění posuvu nebo sklouznutí desek
• snadnější zacházení a rychlejší provedení

práce
• jednodušší proces připevnění i pro

začátečníky
• větší konečná mechanická pevnost

připevnění díky kombinaci mezníku a lepidla

POSTUP PŘI POUŽITÍ

1) Odstraníme ochranný obal z mezníku a jeho plochou
částí, na které je silné lepidlo, přilepíme na podklad.
Naneseme polyuretanové lepidlo Tekapur Insulation
Adhesive a připevníme izolační desku.

4) Izolační desku po expanzi polyuretanového lepidla Tekapur Insulation Adhesive  cca po 1 minutě přitiskneme po meznících k podkladu. Desku přitom vyrovnáme a současně dobře
připevníme. Po připevnění desky, expanze polyuretanového lepidla přestává. Izolační desku lze vyrovnat nejdéle 10–15 minut po upevnění na zeď.

2) K jedné izolační desce připevňujeme na podklad
minimálně 4 mezníky. Mezníky umísťujeme alespoň
5 cm od hrany desky.

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

Mezník – vlajkovitý s pohyblivým
ozubeným krčkem, který usnadňuje
posouvání a přizpůsobování polohy
izolační desky při montáži. Tento tvar
mezníků je vhodný pro měkší tepelné
izolace (EPS, desky z minerální vlny).
Krček mezníku je u vrchu zakončen

ve tvaru trojúhelníku resp.
střechy za účelem optimálního
průniku do izolační desky.

Mezník – úzký s nepohyblivým ozubeným
krčkem, který umožňuje pevnou polohu
izolačních desek a menší prokluzování při
montáži. Tento tvar mezníku je vhodný k
izolaci pomocí materiálů větší hustoty
(XPS, lamely z minerální vlny, polyuretan).
Krček mezníku je u vrchu zakončen ve

tvaru špičky resp.vršku tužky za
účelem optimálního průniku do
izolační desky.

Název balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Mezník - vlajkovitý 200 ks 6,20 0,248 C � N

Mezník - úzký 200 ks 6,20 0,248 C � N

Systém k upevňování izolačních desek je ekonomické, inovační, efektivní a rychlé řešení pro lepení izolačních desek k různým
podkladům a je složen ze dvou složek: a .Tekapur Insulation Adhesive mezníků k upevňování izolačnách desek

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY A SNÍŽENÉ NÁKLADY
Použití TKK systému v porovnání s klasickým způsobem upevňování izolačních
desek má za výsledek velké úspory:

- 40 % snížení použitého materiálu
- 30 % snížení nákladů
- 15 % rychlejší provedení prací

SPOTŘEBA
• Tekapur Insulation Adhesive: 1 dóza na 12–16 m izolace.2

• Mezníky k připevňování izolačních desek: minimálně 4 mezníky na 1 desku (0,5 m ).2
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, bez možnosti další slevypevná cena

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

Tekapur na lepení izolací 750 ml / 12 ks v kartonu


