
Akrylátové tmely TEKADOMAkrylátové tmely TEKADOM

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi
akrylových disperzí.
� po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
� na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton,

omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
� je vhodný na praskliny a spáry do 10 mm, na části konstrukce,

které nejsou vystavené vysokým tlakům
� odolný na dilatace od 5 do 10%
� vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
� odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům
� přípravek nesmí zmrznout

TEKADOM AKRYL profi

TEKADOM AKRYL

+5 až +30 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +60 Co

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylá-
tové disperze. Neobsahuje rozpouštědla. Používá se na opravy
prasklin a těsnění spár v interiéru a exteriéru, kde je po vytvr-
zení požadovaná hrubozrnná struktura.

Štukový tmel je hmota připravena k okamžitému použití aplikačními
pistolemi, stěrkou nebo špachtli. Hmota je tixotropní, snadno se
aplikuje a vytvrzuje odpařením vody. Výborně přilne na veškeré po-
rézní materiály (beton, pórobeton, cihla, omítka, materiály se štu-
kovou vrstvou apod.). Používá se na vyplnění trhlin ve zdivu, tme-
lení spár kolem stavebních otvorů (dveře, okna), parapetů, schodišť
atd.

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylu, bez rozpouště-
del, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí a z ni se stá-
vá plastoelastická hmota. Používá se při pokládání parketo-
vých podlah na těsnění a vyplňování spár mezi parketem a liš-
tou nebo zdivem  a také na spáry, které vznikají v rohu
místnosti.
� snadno se brousí a barví
� má dobrou přilnavost na dřevo, cihlu a beton a také na vlhké

podklady
� odolný na dilatace do 10%
� odolnost vůči atmosferickým vlivům, slunečním paprskům a

stárnutí okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění
spár porézních materiálů

TEKADOM ŠTUKOVÝ AKRYL TMEL

TEKADOM PARKETOVÝ TMEL

BUK JAVOR DUB

JASAN SMRK TŘEŠEŇ

TEKADOM PARKETOVÝ TMELJednosložková těsnící hmota na bázi křemičitanů určená pro
použití v místech - kamna, krby, trouby,s teplotou do 1200°C
pece, krbové vložky, ohniště, prostupy topenářských trubek
do zdi, montáž kouřovodů atd.
Použitelný také při montáži a opravách komínových systémů
CIKO, SCHIEDEL, KERASTAR, EKO, PRESPOR atd. Určený
k opravám šamotu, šamotových desek a výplní.
Tekadom 1200°C po ztuhnutí nepraská, nedrolí se a nemění svůj
objem. Tento  produkt  neobsahuje  azbest.

� Teplotní odolnost: -30°C až +1200°C
� Přetíratelný: ANO
� Odolný vůči atmosférickým vlivům a extrémním změnám teplot

+5 až +40 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +75 Co

+5 až +40 Co

+5 až +30 Co

Aplikace

Aplikace

Tepl. odolnost

Tepl. odolnost

-20 až +75 Co

-20 až +75 Co

+5 až +35 CoAplikaceTepl. odolnost -20 až +1200 Co

TEKADOM 1200°C - KAMNÁŘSKÝ TMEL

TEKADOM BITUMEN
je jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi
bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo
komínů. Po aplikaci tvrdne vypařováním rozpouštědel.
� přilne rovněž i na vlhké podklady, po vytvrdnutí je odolný UV

záření, dešti, na teplotní změny a jiné atmosf. vlivy. Není vhodný
na lepení poyuretanu a polystyrenu.
� na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení

lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi
betonem, omítkou a zdivem. Dobře uzavírá otvory a spáry mezi
plechem (hliník, měď, zinek, ocel) a střešními taškami u komínů a
na střeše.

+5 až +35  CoAplikaceTepl. odolnost -30 až +80  Co

TEKADOM vodotěsná hmota

+5 až +40  CoAplikaceTepl. odolnost -25 až +100  Co

Lepící tmel se základem syntetického kaučuku. Velmi dobrá
zpracovatelnost i při nízkých teplotách.
� použitelný pro lepení a tmelení materiálů jako např. omítka, beton,

plech, kámen, plasty, střešní tašky, asfaltové pásy a lepenky, nerez,
atd.
� možnost použití i na vlhký a mastný podklad
� oprava různých prasklin a spár u všech druhů střech a okolo komínů
� těsnění bitumenových spár
� těsnění v zimních zahradách
� rychle lepení za každého počasí

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové disperze,
tvrdnoucí vypařováním vody. Neobsahuje žádná rozpouštědla.
� po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
� na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton,

omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
� často se používá na těsnění spár okolo dveřních zárubní

a okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár
porézních materiálů
� odolný na dilatace do 15%
� vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
� odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům

novinka

SILIKONOVÉ TMELY TEKASIL

je jednosložková těsnící hmota, vyrobena na bázi silikonového kau-
čuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování, jednoduché
opravy v domácnosti a průmyslu.
� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě,

UV a radioaktivnímu záření.
� dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník
� nedoporučuje se na pozinkovaný plech

TEKASIL ACETAT profi

Teplotní odolnost -50 až +180 Co

Aplikační teplota +5 až +40  Co
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bílá 300 20 24 ks 30.80 1.230 C �

šedá, hnědá 300 12 24 ks 30.80 1.230 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 300 20 24 ks 37.60 1.500 C �
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bílá 300 20 24 ks 40.80 1.630 C � N
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buk, javor, dub, jasan,
smrk, třešeň

300 12 24 ks 47.00 1.880 C �

barva
znak

nebezp.
objem

ml
kart.
ks.

sklad.
měs.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá Xi 300 12 12 ks 81.50 3.260 C �
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černá 300 12 24 ks 58.00 2.320 C �
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transp. 300 12 24 ks 92.00 3.680 C �
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transp., bílá 300 20 24 ks 57.00 2.280 C �

Alu stříbrná, šedá, hnědá,
černá

300 12 24 ks 57.00 2.280 C �

transp., bílá, Alu stříbrná 600 20 24 ks 112.00 4.480 C �
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