
barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp, černá 300ml 12 12 ks 85,00 3,290 C

Montážní lepidla a MS polymery TEKAFIXMontážní lepidla a MS polymery TEKAFIX

TEKAFIX ST - univerzální montážní lepidlo

Teplotní odolnost -20 až +70 C
o

Aplikační teplota +5 až +50 C
o

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

TEKAFIX na mramor (Marble)

je jednosložková, neutrální silikonová těsnící hmota určena

k lepení zrcadel na různé podklady, jako např. smalt, glazova-

né dlaždice, lakované dřevo, glazovaný klinkr, porcelán.

� nedoporučuje se lepení na podklady jako je polyethylen,

polypropylen, teflon a podklady obsahující bitumen

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

TEKAFIX na zrcadla (Mirror)

TEKAFIX BT - montážní lepidlo

Teplotní odolnost -20 až +75 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

je trvale pružná jednosložková silikonová těsnící hmota na
bázi acetátu pro výrobu akvária, terária a těsnění větších
skleněných konstrukcí. Používá se pro zasklívání, tmelení
a spárování, jednoduché opravy v domácnosti a průmyslu.

� barevně stálý a odolný vůči UV záření

� má vynikající přilnavost ke sklu, železu, hliníku

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

krátkodobě až +240 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

TEKAFIX na akvária (Aquarium)

TEKAFIX MS MARINE
Jednosložkové stabilní lepidlo na bázi MS Polymeru. Lepení

palubek z teakového dřeva na železo, hliník, sklo a dřevěné

konstrukce. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, bez

smršťování a vzniku bublin.

� odolný na mořskou vodu, atmosférické vlivy, UV záření, zředěné

kyseliny a louhy

Teplotní odolnost -40 až +90 C
o

Aplikační teplota +5 až +30 C
o

�montážní lepidlo bez rozpouštědel na bázi akrylátové disperze

� výborná přilnavost na většinu porézních materiálů bez penetrace

� lepí téměř všechny stavební materiály - dřevo, beton, keramiku,

kámen, polystyren.

Použití: montáž parapetů, schodů a dveřních zárubní a také pro

drobné opravy ve zdivu. V mnoha případech nahrazuje použití

hřebíků, šroubů a hmoždinek.

Homogenní béžová pasta na bázi syntetických pryskyřic

s vysokou kone nou tvrdostí.č
Tekafix ST je univerzální montážní lepidlo s rozpouštědly vhodné

pro spojování a lepení panelů, lunů, zděných ástí, podlahovýchč č

a obkládacích dlaždic, zrcadel. Lepidlo nenabobtná a lepí téměř

všechny stavební materiály. Není vhodné na lepení polystyrénu.

TEKASIL CLEAN ROOM
je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální, silikonová

těsnící hmota, která se používá na těsnění spár v hygienicky

dokonalém prostředí.

� Atest pro pou ití v potravinářstvíž dle 1186, 13130E EN N

a CEN/TS14234t.

� Výborná přilnavost na většinu materiálů

� Dobré mechanické vlastnosti, přenáší dilatační pohyb až 25%

� Odolný na atmosférické vlivy, déšť, sníh, extrémní teploty

� Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)

� UV stabilní, nepůsobí korozivně

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

je trvale elastická, jednosložková, neutrální, silikonová

hmota určena pro lepení a těsnění stavebních materiálů -

mramor, přírodní kámen, žula, teraco... Tvrdne v kontaktu se

vzdušnou vlhkostí. Má dobré mechanické vlastnosti, odolný

na dilatace do 20%, chemicky a UV stabilní.

� nezanechává skvrny na mramoru a kamenu

� nepůsobí korozivně

� ve vlhkém prostředí odolává působení mikroorganizmů (plísně,

bakterie)

Jednosložková neutrální elastická silikonová hmota. Vysoká

přilnavost ke střešním stavebním materiálům.

Obzvlášť vhodný na utěsňování a lepení kovových povrchů:

pozinkovaný plech, hliník, cín, měď, mosaz, ocel, olovo, železo.

Tmel je nepřetíratelný, odolný vodě, povětrnostním změnám a UV

záření. Na pevný, čistý a nemastný podklad se může aplikovat bez

použití penetračního prostředku.

TEKASIL střešní silikon (Roof)

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o
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bílá 300ml 20 12 ks 90,00 3,490 C

barva objem bal. ks
skl.
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značení
nebezp.

Mj
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pro Česko
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pro Slovensko

bílá 300ml 12 24 ks 41,00 1,590 C

barva objem bal. ks
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Mj
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pro Česko
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pro Slovensko

béžová 300ml 12 15 � ks 78,00 3,020 C

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 %150

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp, bílá 300ml 12 12 ks 99,00 3,840 C

barva objem bal. ks
skl.
měs
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Mj
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pro Česko
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tmavě hnědá 300ml 12 15 � ks 85,00 3,290 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá 300ml 12 12 ks 89,00 3,450 C

barva objem bal. ks
skl.
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značení
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Mj
Cena Kč
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Cena EUR

pro Slovensko

černá 290ml 12 12 ks 107,00 4,150 C


