
� jednoduché použití

� menší spotřeba materiálu, nižší náklady

� úspora během transportu a skladování

� rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty

� umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování

� vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná  tepelně izolační vrstva

� absorpce vody maximálně 1%

� přijatelná pro životní prostředí, neobsahuje CFC

TEKAPUR pěna na lepení izolačních desek (Insulation adhesive)

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.

APURSIL univerzální čistič - spray

TEKAPUR Čistič (Cleaner)

TKK čistící prostředky

Polyuretanové pěny TEKAPURPolyuretanové pěny TEKAPUR

Jedná se o rychle tuhnoucí PUR pěnu s výbornou

přilnavosti na beton, kámen, cihlu, železo a jiné

stavební  materiály. Nepřilne však na teflon, polyethylen

a silikon. Doporučuje se na montáž a těsnění

vodovodních betonových skruží, kanalizačních odvodů,

septiků, betonových nádrží apod.

Vytvrzená pěna není odolná na UV záření. 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

TEKAPUR spray pěna na lepení betonových skruží (Drain )&pipe

je dvousložková polyuretanová pěna , která nepotřebuje pro vytvrzení
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 a oddělovacím prostředkům.

� aplikace: od +5°C do +25°C

� nelepivost: 5 - 10 min

� řezatelnost: po cca 18 - 22 min

� vytvrzení: 60 min

� tepl.odolnost: -40 až +80°C,krátkodobě do 120°C

� vydatnost: cca 13l

TEKAPUR 2K spray - dvousložková pěna (2K foam)

je jednosložková PUR pěna, která tvrdne v kontaktu se

vzdušnou vlhkosti. Rychletuhnoucí 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: 5 - 10 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 40 - 45 l

TEKAPUR pistolová ěna rychletuhnoucí (FAST)p

� nahrazuje maltu a je určeno na zdění příček. Kromě toho se používá jako
lepidlo na různé stavební materiály.

� není určeno pro lepení nosných stěn. Má výbornou přilnavost na cihlu,
beton, porobeton, kámen a jiné stavební a izolační materiály.

� nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Lepidlo tvrdne v kontaktu
s vlhkostí ze vzduchu a podkladu.

TEKAPUR PU lepidlo na zdivo (Construction adhesive)

Profisada - zimní - č. 4

1x pistole NBS

1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800 ml

1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní
pěna zimní 750ml

1x čistič PUR pěny 500ml

5x balení ochranných rukavic

Profisada - letní - č. 5

1x pistole NBS

1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800ml

1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní
pěna 750ml

1x čistič PUR pěny 500ml

5x balení ochranných rukavic

TKK profisady

objem aplikace
hořla-
vost

bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

750ml do +5°C B2 12 18 � ks 119,00 4,610 C

objem aplikace
hořla-
vost

bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

750ml do +5°C B3 12 18 � ks 115,00 4,460 C

objem aplikace
hořla-
vost

bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

750ml do +5°C B2 12 18 � ks 109,00 4,220 C

objem aplikace
hořla-
vost

bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

400ml do +5°C B2 12 18 � ks 144,00 5,600 C

� aplikace: do - 5 °C

� nelepivost: 5 - 10 min

� vytvrzení: 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti

� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C

� vydatnost: z jedné dózy PU lepidla uděláme 60 – 70 bm (šířka pruhu 2 – 3 cm).

� na cca 100 m  se spotřebuje  13 - 15 dóz2

více na

str.147

� aplikace: od + 5°C (podklad),20-25°C (dóza)

� nelepivost: 5 - 10 min

� vytvrzení: 1 - 2 hod závisí na teplotě a vlhkosti

� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C

� vydatnost: cca do 43 - 47 l

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 145

název objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Cleaner - čistič PUR pěny 500ml 12 24 � ks 87,00 3,370 C

Apursil - univerzální čistič 150ml 12 24 � ks 73,50 2,850 C

objem aplikace
hořla-
vost

bal.
ks

skl. měs
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

800ml do -5°C E 12 18 � ks 159,00 6,150 C

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Profisada TKK letní verze č.5 ks 1 070,00 41,500 C

Profisada TKK zimní verze č.4 ks 1 070,00 41,500 C

více na
str.147

více na
str.147
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více na
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