
jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví
k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování
a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu sta-

vebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo,

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

polyethylenu, silikonu a teflonu.

TEKAPUR PU pěny standardní

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 s tím, že přido -10°C
nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

Přednosti při použití pistolové pěny:
� snadnější obsluha a práce s PU pěnou
� z trysky nic nevytéká ani nekape
� žádné tvrdnutí při přerušení práce
� méně čištění
� rychlá výměna dóz

� pěna svůj objem zvětší 2-3 krát.
� n vytvrzení 2 - 6 hodelepivá po 15 min.,
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� odolná proti plísním a vlhkosti
� není odolná na UV-záření
� aplikace od 20 - 25°C minimum je +5°C

� aplikace: od + 5°C
� nelepivost: po cca 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod

TEKAPUR PU pěny zimní
� aplikace: do - 10°C

800 ml 50 l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne

v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.
Jedná se o rychle tuhnoucí pěnu s výbornou přilnavosti

na beton, kámen, cihlu, železo a jiné stavební  materiály.

Nepřilne však na teflon, polyethylen a silikon. Vytvrzená

pěna není odolná na dlouhodobý vliv UV záření. Proto

se musí nanést omítka nebo jiná ochranná vrstva.

Odolná je na benzin, oleje, mořskou vodu, roztoky

kyselin a louhů a veškeré bakterie z půdy.
Vodotěsná do tlaku 0,5 bar.

� aplikace: + 5 °C až + 25 ° 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

Používá se 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.

� 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: cca 40 - 45l

TEKAPUR NÍZKOEXPANZNÍ P ZIMNÍ

� aplikace do -10°C

Montáž dveřních zárubní, oken, okenních parapetů,
různé montážní, plnící a izolační práce.

je jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém

balení. Pěna tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkosti.

Výborně přilne na téměř všechny stavební materiály

(dřevo, beton, cihla, omítka, plast, různé kovy...).

Nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Vytvrzená

pěna je jeden z nejlepších zvukově a tepelně

izolačních materiálů.
Používá se ve stavebnictví na:
- montáž okenních rámů a dveřních zárubní
- vyplňování a utěsňování otvorů spár, mezer a dutin
- lepení a připevňování (střešní krytiny, schodiště...)
- při výrobě karavanů, člunů, přívěsů...

TKK Srpenica d.d. (Slovinsko) - spolupráce od roku 2001. Novodobá historie firmy TKK Srpenica d.d. je datována od roku 1990, kdy byla firma založena, kořeny však sahají až

do roku 1958, kdy byla zahájena výroba tmelů. Od roku 1992 začíná fungovat výroba  polyuretanových pěn, v současné době patří TKK Srpenica d.d. k důležitým světovým výrobcům polyuretanových pěn.

Zaujímá významné postavení v exportu polyureratanových pěn Tekapur, ale i silikonových tmelů Tekasil, akrylátových tmelů Tekadom a lepidel Tekafix, zvláště export do zemí Evropy má vzrůstající tendenci a

tvoří cca 68% celkové produkce.

*) objem volně vypěněné PUR pěny při optimálních podmínkách
**) objem volně vypěněné PUR pěny v závislosti na teplotě

PURPEN pěny zimní
� aplikace: do - 10°C
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Polyuretanové pěny TEKAPUR / PURPENPolyuretanové pěny TEKAPUR / PURPEN

Jsou určeny k vyplňování mezer a prostupů, na montáž-

ní práce a izolace. Pěny MEGA se vyznačují až o 40%
zvýšeným objemem vypěněné pěny v porovnání se

standardním provedením.
Pěna výborně přilne na různé stavební materiály (cihla,

beton, plast, železo a jiné), nepřilne na silikon, teflon

a polyethylen.

TEKAPUR 870ml P MEGA ZIMNÍ

Tekapur PU pěna Mega  zimní se používá i při

nízkých teplotách do . Tvrdne v kontaktu se-10°C
vzdušnou vlhkostí. Doba vytvrzování závisí na

venkovní teplotě.
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TEKAPUR spray 250 ml do 15l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 65.00 2.600 C � R

TEKAPUR spray 500 ml do 30l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 77.00 3.080 C � R

TEKAPUR spray 750 ml do 45l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 99.50 3.980 C � R

TEKAPUR spray 750 ml, ZIMNÍ ** do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 109.00 4.360 C � R

TEKAPUR pist. 750 ml do 45l do +5
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 104.00 4.160 C �

TEKAPUR pist. 750 ml do 45l do +5
o
C B2 F+Xn 12 12 ks 107.00 4.280 C �

TEKAPUR pist. 750 ml ZIMNÍ ** do -10
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �
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TEKAPUR pist. 800 ml celoroční do 50l do -10
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �
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PURPEN spray 750 ml do 40l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 88.00 3.520 C � R

PURPEN spray 750 ml zimní do 40l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 96.50 3.860 C � R

PURPEN pist. 750 ml do 42l do +5
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 92.00 3.680 C �

PURPEN pist. 750 ml zimní do 42l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 98.50 3.940 C �
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TEKAPUR pist. 840 ml MEGA do 65l do +5
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 126.00 5.050 C �

TEKAPUR pist. 840 ml MEGA do 65l do +5
o
C B2 F+Xn 12 12 ks 132.00 5.300 C �

TEKAPUR pist. 870 ml MEGA ZIMNÍ do 65l do -10
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 136.00 5.450 C �
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TEKAPUR spray 750 ml nízkoexp. 40-45l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C � R

TEKAPUR pist. 750 ml nízkoexp. do 45l do +5
o
C B2 F+Xn 12 12 ks 116.00 4.640 C �

TEKAPUR pist. 750 ml nízkoexp. ZIMNÍ do 40l do -10
o
C B2 F+Xn 12 12 ks 126.00 5.050 C �

název
objem
pěny *

aplikace
hořla-
vost

znak
neb.

kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

TEKAPUR spray 750 ml na lepení
betonových skruží

40-45l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 119.00 4.760 C � R

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

PURPEN spray/pistolové pěny

TEKAPUR PU MEGA pistolové pěny

TEKAPUR nízkoexpanzní pěny

TEKAPUR spray pěna na lepení betonových skruží
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