
je jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém
balení. Hodí se výborně k těsnění, lepení, izolování,
vyplňování a montování vrat, dveří, oken, instalaci,
průchodu trubek…
VLASTNOSTI:
Má vynikající přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo,
hliník a ocel, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu.

� má o 30% větší vydatnost
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod závisí na teplotě vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90°C
� vydatnost: cca 50 - 55l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kon-
taktu se vzdušnou vlhkosti. Její základní přednost je mož-
nost aplikovat nejen ventilem otočeným směrem dolů, ale
ve všech směrech. Umožňuje aplikaci na nepřístupných
místech. Polyuretanová pěna má výborné mechanické a
izolační vlastnosti. Lepí a přilne na většinu stavebních
materiálů jako jsou beton, cihla, dřevo, kámen, omítka,
PVC, sklo, železo, hliník a jiné kovy.

� aplikace ventilem ve všech směrech
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� řezatelnost: po cca 25 - 30 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod závisí na teplotě vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 25 - 30l

je dvousložková polyuretanová pěna , která nepotřebuje pro
vyttvrzení vzdušnou vlhkost. Je to univerzální hmota pro
vyplňování, izolování, lepení, montování v prostoru (dveře,
okna, instalace svítidel…).Tekapur 2K je rychle tuhnoucí

pěna, díky které získáme velmi dobrou vzdušnou a tepelnou
izolaci. Výborně přilne na všechny stavební materiály, jako
jsou dřevo, beton, plynobeton, sklo, PVC, kovy… Nepřilne
však k polyethylenu, silikonu, teflonu

� aplikace: od +5°C do +25°C
� řezatelnost: po cca 18 - 22 min
� vytvrzení: 60 min
� tepl. odolnost: -40 až +80°C, krátkodobě do 120°C
� vydatnost: cca 13l

je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu
se vzdušnou vlhkosti. Rychletuhnoucí polyuretanová pěna má
výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály (dřevo,
beton, cihla, omítka, mramor, plast, sklo, hliník a jiné kovy)
kromě silikonu, teflonu a polyethylenu.

Přednosti použití pistolové rychletuhnoucí pěny:
� rychlé ukončení práce díky rychlému tuhnutí pěny
� nižší spotřeba z důvodu přesné aplikace pistolí
� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 15 - 20 min
� vytvrzení: 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca do 45l

používá se ve stavebnictví na těsnění, lepení, monto-
vání, vyplňování, izolování a vestavování, kde je žádou-
cí vyšší zvuková izolace. Má výbornou přilnavost na
různé materiály, jako např. dřevo, beton, cihla, mramor,
plast, různé kovy.

� aplikace: od +5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: -40 až +100°C
� vydatnost: cca 45l

Balení rukavic pod víčky
Tekapur sprej

Ochranné rukavice pro širokou veřejnost
u výrobků obsahující izokyanáty

balení po
2ks rukavic

TKK

� Ve smyslu aktualizovaných evropských předpisů – naří-
zení (ES) č.552/2009 je v rámci ochrany před podez-
řením na karcinogenní účinky izokyanátů předepsáno od
27.12.2010 užití ochranných rukavic v neprofesionální

sféře, tedy při práci konečných spotřebitelů (stavebníků,
kutilů).

� Výrobky, obsahující izokyanáty, které jsou v našem
Katalogu označeny symbolem rukavic a jsou určené

především pro profesionální použití, může obchodník
prodat široké veřejnosti pouze s přiloženými ochrannými
rukavicemi. Tyto je možné si k dotčeným výrobkům u
nás objednat.

� Výrobky (PUR pěny a PU lepidla), které uvádíme v Kata-
logu jako vhodné pro maloobchodní prodej s označením
R za položkou, již dodáváme s atestovanými
ochrannými rukavicemi (pod víčkem, ve špičce,
přilepené na dně dózy).
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Polyuretanové pěny TEKAPURPolyuretanové pěny TEKAPUR
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TEKAPUR PLUS 30% spray 750 ml 50-55l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 103.00 4.120 C � R
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TEKAPUR spray 600 ml vícepolohová 25-30l od +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 107.00 4.280 C � R
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TEKAPUR 2 K- dvousl. 400ml do 13l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 148.00 5.900 C � R
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TEKAPUR pist. 750 ml rychletuhnoucí do 45l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �
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TEKAPUR pist. 750 ml zvukově izolační do 45l od +5oC B2 F+Xn 12 12 ks 112.00 4.480 C �
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TEKAPUR - ČISTIDLO 500ml - čistič PUR pěny F+Xi 12 12 ks 93.50 3.740 C �

APURSIL 150 ml - univerz. čistič F+N 12 12 ks 83.50 3.340 C �

TEKASOL - Čistící ubrousky - 80ks 24 bal 284.00 11.400 C �

Název balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Ochranné rukavice TKK 12 ks 2.94 0.118 C �

(atestované - TÜV Rheinland č.
21157389 001)

150 ks 2.64 0.106 C �

odstraňuje tuk, olej, saze, dehet, vosky, zbytky politur, lepidel,
čerstvých tmelů a těsnících hmot. Používá se k ručnímu čištění
a k čištění aplikační pistole na PUR pěny.

Dokonalý čistič pro široké použití v domácnosti a dílně. Snadno
odstraňuje skvrny na koberci, zbytky lepidel a samolepicích
pásek, mastnotu a jiné nečistoty v kuchyni a také vytvrzený
silikon a PUR pěnu.

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů,
většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních
nástrojů nebo potřísněných povrchů. Ideální pro každou dílnu,
servis i domácnost. Čistí rychle a zanechávají příjemnou svěží

vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamín E a Aloe Vera, který
prospívá Vaší kůži na rukou.

APURSIL univerzální čistič - spray

TEKASOL čistící ubrousky

TEKAPUR Čistič

TEKAPUR PLUS spray pěna

TEKAPUR spray vícepolohová pěna

TEKAPUR spray 2K - dvousložková pěna

TEKAPUR pistolová rychletuhnoucí pěna

TEKAPUR pistolová zvukově izolační pěna

TKK čistící prostředky
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


