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Polyuretanové peny
TEKAPUR
Polyuretanové lepidlo na bitumenové
podklady
Na lepenie izolačných materiálov na
vonkajšie strany pivničných priestorov,
ktoré sú chránené bitumenovými
materiálmi. Po nanesení veľmi málo zväčší
objem.
Balenie: 800 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Pištoľová a montážna na upevňovanie
škridiel
Na upevnenie a pripevnenie škridiel na
strešný podklad.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Pištoľová
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie,
montáž a inštaláciu.
Umožňuje presné dávkovanie a menšiu
spotrebu.
Balenie: 750 ml aerosól dóza

TEKAPUR PU–pena
Pištoľová na lepenie
Na upevňovanie, lepenie a tesnenie. Po
nanesení veľmi málo zväčší objem. Má
veľmi dobrú priľnavosť na všetky stavebné
materiály. Umožňuje presné nanášanie.
Balenie: 750 ml aerosól dóza

TEKAPUR PU–pena
Montážna
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie a
montáž.
Balenie: 750, 500, 400, 250 ml aerosól dózy

TEKAPUR PU–pena
Pištoľová a montážna ohňovzdorná
Na tesnenie, výplne, izoláciu a montáž, keď
sa vyžaduje ohňovzdornosť (trieda
horľavosti B1, DIN 4102, časť 1 a BS 476,
časť 20).
Balenie: 750 ml aerosól dóza

TEKAPUR PU–pena
Montážna (strieborná)
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie a
montáž.
Balenie: 650 ml, 750 g aerosól dózy
TEKAPUR PU–pena
Pištoľová zimná
Na presné tesnenie, lepenie, výplne,
izolovanie, montáž a inštaláciu pri
teplotách do –10˚C.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Montážna zimná
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie a
montáž pri teplotách do –10˚C.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Mega 65 – pištoľová
Na presné zatesnenie, výplne, izolovanie a
inštaláciu.
Mega 65 obsahuje o 40% viac peny ako
obyčajná pištoľová PU pena. Použitie do
0˚C.
Balenie: 840 ml aerosól dóza
TEKAPUR
Polyuretanové lepidlo na izolačné
dosky
Na jednoduché, rýchle, čisté a efektívne
lepenie izolačných materiálov (polystyrén,
styrodur, kamenná vlna) na rozličné
stavebné podklady (betón, tehly, drevo).
Balenie: 800 ml aerosól dóza

TEKAPUR PU–pena
Montážna a multipozičná
Na jednoduché a presné tesnenie, izoláciu,
výplne a montáž ťažko prístupných miest.
Obzvlášť vhodná je pri prácach, pri ktorých
by naopak otočená dóza prekážala pri
presnom nanášaní (u otvorov tesne pod
stropom).
Balenie: 600 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Plus – montážna
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie,
montáž a inštaláciu.
O 30% väčšia výdatnosť. Menší tlak pri
nanášaní. Rýchlo vytvrdne. Má lepšie
mechanické vlastnosti.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Montážna na spájanie potrubí
Na lepenie a spájanie vodovodných
betónových potrubí, vodovodných šácht a
odpadových kanálov.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Pištoľová rýchlo tvrdnúca
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie,
montáž a inštaláciu tam, kde sa vyžaduje
rýchle ukončenie prác.
Balenie: 750 ml aerosól dóza

TEKAPUR PU–pena
Pištoľová akusticky izolačná
Na tesnenie, lepenie, výplne, izolovanie,
montáž a inštaláciu tam, kde sa vyžaduje
lepšia akustická izolovanosť.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Super Flex
Na montáž okien v kombinácii s
paropriepustnými a paronepriepustnými
tesniacimi páskami alebo tesniacimi
hmotami. Flexibilná pena je v porovnaní s
obyčajnými penami elastickejšia, preto
znesie väčšie rozpínanie. Pri tomto
spôsobe montáže plní funkciu tepelnej a
akustickej izolácie.
Balenie: 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
2v1
pištoľová + montážna
Špecifickosť tejto peny je v tom, že má na
dóze špeciálny krúžkový adaptér, ktorý
umožňuje použitie tak s pištoľou ako aj s
nadstavcom s plastickou hadičkou.
Umožňuje jednoduchú prácu bez
dodatočného tlaku na adaptér. Vďaka
špeciálnemu systému aktivácie ventilu, to
je zatočenie adaptéra, poskytuje možnosť
presnejšieho dávkovania peny v porovnaní
s obyčajnou montážnou penou a tým
zabezpečuje aj menšiu spotrebu.
Špeciálny kruhový adaptér na dóze
poskytuje aj dodatočnú ochranu ventilu.
Balenie: 500, 750 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
All season
Špecifikum tejto pištoľovej peny je
použitie počas celého roka, pri teplote od 10˚C do +30˚C.
Balenie: 800 ml aerosól dóza
TEKAPUR PU–pena
Dvojzložková
Pre náročnejšie tesnenie, lepenie, výplne,
izolácie, montáž a inštaláciu, ak nie je
prítomná vzdušná vlhkosť.
Balenie: 400 ml aerosól dóza
TEKAPUR DVOJZLOŽKOVÉ SYSTÉMY
Dvojzložková polyuretanová pena, ktorá je
vhodná na zaplnenie väčších otvorov, na
izoláciu vaní, spŕch, na diskontinuitnú
výrobu izolačných PU panelov, na izoláciu
chladiacich zariadení a bojlerov, roliet,
garážových dverí, vhodná je tiež ako
imitácia prírodných materiálov, vytváranie
dekoratívnych omietok …
Balenie: 2 kg plechová nádoba, 22 kg
kanister, sud, m3 cisterny
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Silikónové tesniace hmoty
TEKASIL
Neutrál
Na tesnenie škár na balkóne, terase, garáži,
automobile, člne a obytnom prívese.
Balenie: 280 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKASIL
Sanitár Neutrál
Na tesnenie škár medzi rozličnými
materiálmi vo vlhkých miestnostiach –
obsahuje prísadu proti plesni.
Balenie: 300 ml kartuša

TEKASIL
Acetát Profi
Na upevňovanie skla, kopilitového skla,
hliníka a tesnenie keramiky.
Balenie: 300 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKASIL
Acetát
Na tesnenie neexponovaných škár medzi
sklom, hliníkom a keramikou.
Balenie: 280 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKASIL
Sanitár Acetát
Na tesnenie keramiky a hliníka vo vlhkých
miestnostiach – obsahuje prísadu proti
plesni.
Balenie: 300 ml kartuša,
60 ml tuba
TEKASIL
300˚C Acetát
Na tesnenie škár, ktoré sú vystavené
vyšším teplotám.
Balenie: 300 ml kartuša,
60 ml tuba
TEKASIL
Neutrál Profi
Na upevňovanie skla do drevených,
hliníkových a PVC rámov a tesnenie
dilatačných škár.
Balenie: 300 ml kartuša,
600 ml črevo,
60 ml tuba

TEKASIL
300˚C Neutrál
Na tesnenie rozličných materiálov, ktoré sú
vystavené vyšším teplotám a nesmie u
nich dochádzať ku korózii.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKASIL
Alkoksi Neutrál
Na upevňovanie skla do drevených,
hliníkových a PVC rámov. Osobitne ho
odporúčame na tesnenie rozličných
plastov, akrylu, polykarbonátu, ABS a PVC.
Balenie: 300 ml kartuša,
400 ml a 600 ml črevo
TEKASIL
Univerzál (strieborný)
Na tesnenie nezaťažených škár medzi
sklom, hliníkom a keramikou.
Balenie: 280 ml kartuša
TEKASIL
Firestop
Na tesnenie škár, ak existuje
nebezpečenstvo šírenia ohňa, dymu alebo
jedovatých plynov. Jedná sa o škáry v
okolí protipožiarnych dverí, otvory v
stenách a podlahe pre kabeláž a potrubia.
Má výbornú priľnavosť na sklo, drevo,
hliník, oceľ, tehly a betón.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKASIL
Pre pokrývačov
Na lepenie a tesnenie žľabov a vetracích
otvorov z rozličných materiálov: plechu,
hliníka, cínu, mede, mosadze, ocele, olova,
železa.
Balenie: 300 ml kartuša

TEKASIL
WS
Na tesnenie poveternostne exponovaných
dilatačných škár na fasádach.
Balenie: 300 ml kartuša,
400 a 600 ml črevo,
25 kg vedro,
250 kg sud
TEKASIL
T
Na výrobu tepelnoizolačného skla, ktoré je
vystavené UV žiareniu. Má výbornú
priľnavosť na sklo, hliník, keramiku, drevo,
PVC a má dobré mechanické vlastnosti.
Balenie: 300 ml, 400 ml a 600 ml črevo,
20 kg, 25 kg, 27 kg vedro,
200 kg, 250 kg, 270 kg sud
TEKASIL
T 2K
Na výrobu tepelnoizolačného skla ako
sekundárne tesnenie. Vhodné na výrobu
tepelnoizolačného skla, ktoré je vystavené
UV žiareniu (strechy, autobusy, vlaky).
Použitie obzvlášť odporúčame, ak je nutné
tepelnoizolačné sklo rýchlo prepraviť a
inštalovať.
Balenie: A zložka 190 l sud,
B zložka 19 l vedro
TEKASIL
2K zalievací
Na odoberanie jednoduchých odtlačkov a
výrobu nenáročných modelov a štruktúr.
Balenie: 3 kg A + 0,150 kg B a
20 kg A + 1 kg B
TEKASIL
2K Z 010
Na odoberanie odtlačkov a vytváranie
náročnejších modelov s kontra rohmi.
Balenie: 5 kg A + 0,250 kg B a
20 kg A + 1 kg B
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Akrylové tesniace hmoty
TEKADOM
Na parkety
Na záverečné práce pri pokladaní parkiet. Na
škáry medzi parketami a lištou alebo stenou,
medzi lištou a stenou, medzi parketami a
zárubňou dvier. Na menšie praskliny v
parketách. Môže sa brúsiť a natierať farbou.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKADOM
Firestop
Na tesnenie v stavebníctve, kde sa vyžaduje
ohňuvzdornosť tesniacej hmoty. V prípade
požiaru zabraňuje šíreniu ohňa, dymu,
jedovatých plynov a vody.
Balenie: 300 ml kartuša,
600 ml črevo,
200 l sud

TEKADOM
Profesionálna akrylová tesniaca hmota
Na tesnenie poréznych stavebných
materiálov (betón, drevo, keramické
obklady). Vhodná je na tesnenie vlhkých
povrchov. Používa sa predovšetkým tam, kde
sú plánované väčšie dilatácie. Môže sa
natierať farbou.
Balenie: 300 ml kartuša
600 ml črevo
TEKADOM
Akrylová tesniaca hmota
Na tesnenie poréznych stavebných
materiálov (betón, drevo, keramické obklady,
...) a na opravu menších prasklín na hladkých
stenách. Vhodná je na tesnenie vlhkých
povrchov. Môže sa natierať farbou.
Balenie: 300 ml kartuša,
600 ml črevo

TEKADOM
1200˚C
Na tesnenie a opravu škár, kde sa vyžaduje
vysoká tepelná stálosť (do 1200˚C) a
ohňovzdornosť: pre pece, komíny, sporáky a
tesnenie okolo potrubí.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKADOM
Akryl hrubý
Na vyplnenie a opravy prasklín a otvorov na
hrubých stenách. Vhodný na vnútorné a
vonkajšie použitie.
Balenie: 300 ml kartuša,
600 ml črevo,
200 l sud
TEKADOM
Vodotesný náter
Na jednoduché odstraňovanie v prípadoch
zatekania na rozličných povrchoch (terasa,
balkón, strechy, zábradlia) za všetkých
poveternostných podmienok, aj v daždi a v
snehu. Vhodný na suché, mokré a mastné
povrchy. Je veľmi elastický, môže sa natierať
farbou.
Balenie: 1 l dóza

TEKADOM
Vodotesná hmota
Na rýchle opravy v prípadoch zatekania a na
vyplnenie prasklín za všetkých
poveternostných podmienok. Na zatesnenie
suchých, mokrých a mastných povrchov a
tiež bitumenu. Odolná voči plesni. Môže sa
natierať farbou.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKADOM
Akryl univerzál (strieborný)
Na tesnenie poréznych stavebných
materiálov a na opravu menších prasklín na
strechách.
Balenie: 280 ml kartuša
TEKADOM
Bitumen
Na lepenie a tesnenie na strechách. Na rýchle
opravy prasklín, otvorov a zlomov na
strechách. Na praskliny v bitumenovej
lepenke.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKADOM
Aquatmel
Na rýchle opravy zatekania vodovodného
potrubia, rezervoárov, ústredného kúrenia.
Na opravy pod vodou a v plaveckých
bazénoch. Dá sa do neho vŕtať, dá sa píliť,
brúsiť, môže sa natierať farbou.
Balenie: blister
Tekastrip
Plastická samolepiaca páska, ktorá sa
používa ako tesniaci a dištančný materiál. Má
dobrú priľnavosť na čisté a suché povrchy.
Balenie: kotúče 20 x 2 mm x 3 mm a
kotúče rozličných profilov
do 50 m

Lepidlá
TEKAFIKS
Multi Use
Efektívne rieši všetky potreby tesnenia a
lepenia v kuchyni, kúpeľni a ostatných
priestoroch Vášho domu. Nahrádza
mechanické upevňovanie a ostatné
lepidlá. Môže sa nafarbiť. Nezanecháva
nepríjemný zápach. Odolné voči plesni.
Balenie: 290 ml kartuša,
60 ml tuba
TEKAFIKS
Na mramor
Na tesnenie a lepenie mramoru,
prírodného kameňa a žuly. Ideálne na
zatesnenie fasád z prírodného kameňa.
Nezanecháva škvrny na mramore alebo
prírodnom kameni. Nespôsobuje koróziu.
Vo vlhkých priestoroch neplesnivie.
Balenie: 300 ml kartuša

TEKAFIKS
PU - univerzálne lepidlo
Na lepenie drevených častí, keď sa
vyžaduje rýchle spevnenie, aby mohol byť
materiál vystavený mechanickej záťaži.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKAFIKS
Montážne lepidlo BT
Na upevnenie poréznych stavebných
materiálov (drevo, betón, keramika,
kameň...) a polystyrénu. Môže sa používať
na vlhkých povrchoch. Bez zápachu.
Balenie: 300 ml kartuša,
60 ml tuba
TEKAFIKS
Montážne lepidlo ST
Na upevnenie všetkých druhov poréznych
a neporéznych stavebných materiálov,
okrem polystyrénu. Lepidlo s veľkou a
trvácnou priľnavosťou.
Balenie: 300 ml kartuša
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Lepidlá
TEKAFIKS
Na zrkadlá
Na lepenie zrkadiel na rozličné podklady
(drevo, keramika, slinok, email, múr...).
Hmotu nanášame vo zvislých čiarach na
zadnú stranu zrkadla.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKAFIKS
Na akvária
Na výrobu akvárií a tesnenie väčších
sklenených konštrukcií. Odolné voči UV
žiareniu a rozličným poveternostným
vplyvom.
Balenie: 300 ml kartuša
TEKAFIKS
Super MS - transparent
Na tesnenie a lepenie v sanitárnych a
iných vlhkých priestoroch. Vďaka svojmu
transparentnému vzhľadu je obzvlášť
vhodné na lepenie skla na sklo a všade
tam, kde nie je žiaduca viditeľnosť
samotnej hmoty.
Balenie: 290 ml kartuša

TEKAFIKS
MS marine deck bonding
Na lepenie teakového dreva na železo,
hliník, sklo a všetky drevené časti na
palube. Odolné voči morskej a sladkej
vode, rozriedeným kyselinám a zásadám.
Môže sa natierať farbou. Odolnosť voči UV
žiareniu.
Balenie: 290 ml kartuša

TEKAFIKS
MS Spray
Efektívne rieši všetky potreby lepenia v
rozličných priemyselných odvetviach.
Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou na
väčšinu materiálov. Môže sa natierať
farbou a rozstrekovať.
Balenie: 600 ml črevo,
20 l súdok

TEKAFIKS
lepidlo na kotvenie PE - 1
Na lepenie exponovaných kotiev v
kameni, betóne, ľahkom betóne, tehlách,
resp. ako lepidlo na drevené a kovové
konštrukcie, konzoly, zábradlia, sanitárne
prípojky, potrubia.
Balenie: 300 ml kartuša

TEKAFIKS
Pre objem zväčšujúci pásku
Na lepenie objem zväčšujúcej pásky
(TEKATRAK N) na suché, vlhké, drsné a
nerovné podklady.
Balenie: 290 ml kartuša

TEKAFIKS
Lepidlo na kotvenie VE - 2
Na lepenie exponovaných kotiev v
kameni, betóne, ľahkom betóne a tehlách,
ktoré sú stále pod vodou (napr. prístavy,
tunely).
Balenie: 300 ml kartuša

Polyuretanové tesniace hmoty a tesniace hmoty na báze MS polymérov
TEKAFLEX
MS 30
Na tesnenie dilatačných škár a lepenie
stavebných materiálov Je tvrdší ako
TEKAFLEX MS 15 a mäkší ako TEKAFLEX MS 40.
Balenie: 290 ml kartuša,
600 ml črevo

TEKAFLEX
MS 15
Na dilatačné škáry v stavebníctve, na
vonkajších stenách, v skleníkoch, na
tesnenie okenných rámov. Vyznačuje sa
výbornou elasticitou. Odolné voči UV
žiareniu a rozličným poveternostným
vplyvom. Môže sa nafarbiť.
Balenie: 290 ml kartuša,
600 ml črevo

TEKAFLEX
MS 40
Na lepenie konštrukcií, ktoré sú vystavené
vibráciám. Na tesnenie škár vo vákuových
systémoch, pri hliníkových konštrukciách.
Priľnavá na vlhké povrchy, má výborné
mechanické vlastnosti, môže sa natierať
farbou.
Balenie: 290 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKAFLEX
MS marine deck caulking
Na všetky druhy vode odolného tesnenia
na palube v lodeniciach. Neškodlivý voči
životnému prostrediu a môže sa farbiť.
Odolný je voči plesni, UV a rozličným
poveternostným vplyvom.
Balenie: 290 ml kartuša,
600 ml črevo

TEKAFLEX
PU 15
Na tesnenie dilatačných škár, kde
dochádza k veľkým dilatáciám a zaťaženiu.
Môže sa natierať farbou. Odolné voči UV
žiareniu a rozličným poveternostným
vplyvom.
Balenie: 310 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKAFLEX
PU 40
Na lepenie okenných rámov, ľahkých
stavebných materiálov, strešných krytín,
podlahových dosiek. Na tesnenie v
kontajneroch, cisternách, sýpkach,
hliníkových konštrukciách. Môže sa
natierať farbou. Odolné voči UV žiareniu a
rozličným poveternostným vplyvom.
Balenie: 310 ml kartuša,
600 ml črevo
TEKAFLEX
PU 2K
Elastická dvojzložková polyuretanová
tesniaca hmota na výrobu
tepelnoizolačného skla ako sekundárne
tesnenie. Vhodná je tiež na výrobu
izolačného skla plneného plynom. Dobrá
priľnavosť na mnohé plasty. B zložka je
veľmi citlivá na vlhkosť!
Balenie: A zložka 190 l sud,
B zložka 19 l vedro
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TIOELAST
TIOE
AST

Polysulfidové tesniace hmoty
TIOELAST
TM
Je dvojzložková tesniaca hmota, ktorá sa
používa na výrobu tepelnoizolačného skla
a tiež tepelnoizolačného skla plneného
plynom. Použitie je obzvlášť vhodné, keď
je potrebné tepelnoizolačné sklo rýchlo
prepraviť a upevniť.
Balenie: 450 ml a 0,6 kg kartuša,
2,5 l a 4 kg dóza,
203,5 l sud

TIOELAST
Butmelt
Je termoplastická jednozložková tesniaca
hmota na báze polyizobutylénu, ktorá sa
používa na primárne tesnenie
tepelnoizolačného skla.
Balenie: 7 kg, 2,8 kg, 1,3 kg, 1 kg kotúč

TIOELAST
KVZ
Je stálo-elastická dvojzložková tesniaca
hmota. Používa sa na tesnenie škár medzi
rozličnými stavebnými materiálmi, u
ktorých dochádza k väčším dilatáciám.
Balenie: 450 ml a 0,6 kg kartuša a
2,5 l a 4 kg dóza

TIOELAST
KOS
Je dvojzložková tesniaca hmota, ktorá sa
používa na tesnenie dilatačných škár, ktoré
sú vystavené chemickému zaťaženiu. Na
tesnenie škár v priemyselných halách,
zberných bazénoch, benzínových
čerpadlách, kde môže dôjsť k rozliatiu
chemikálií.
Balenie: 450 ml a 0,6 kg kartuša a
2,5 l a 4 kg dóza

Na výrobu tepelnoizolačného skla
máme vo výrobnom programe
aj nasledujúce výrobky:
Tekasil T, Tekasil T 2K
a Tekaflex PU 2K.

TEKASOL

Technické spreje

TEKASOL
Teflónové mazivo
Je určené na mazanie strojov (preventívna
údržba) a zabránenie treniu medzi
pohyblivými povrchmi, ako sú pánty, kĺby,
všetky pohybujúce sa časti... Používa sa na
mazanie a ochranu povrchov pred vlhkom a
nečistotou. Poskytuje výbornú ochranu
pred koróziou a predlžuje čas do
nasledujúceho mazania. Keď mazivo
zmizne, teflón prevezme ešte na nejaký čas
úlohu maziva.
Balenie: 400 ml aerosól dóza

TEKASOL
Univerzálne lepidlo
Neoprénové lepidlo na profesionálne a
hobby použitie. Výrobok sa môže používať
na rozličné povrchy (kov, plasty, drevo,
pena, sklo, papier atď.)
Balenie: 250 ml aerosól dóza
TEKASOL
MF 101
Na odstraňovanie nečistôt a mastnoty,
odstraňovanie zvyškov lepidla, ochranu
elektrických systémov pred vlhkom, na
mazanie a ochranu kovových povrchov
pred vlhkom a koróziou. Balenie: 400 ml
aerosól dóza
TEKASOL
Sprej na odstraňovanie farby
Na odstraňovanie farby z kovových a
drevených povrchov. Veľmi účinný aj na
vertikálnych povrchoch.
Balenie: 400 ml aerosól dóza

TEKASOL
Univerzálne mazivo
Univerzálne mazivo na báze minerálneho
oleja je určené na zabránenie treniu medzi
strojovými časťami a pohyblivými povrchmi,
ako sú pánty, zámky, motory a ložiská. Masť
je odolná voči vode, poskytuje výbornú
ochranu a dlhodobú kvalitu mazania.
Balenie: 400 ml aerosól dóza
TEKASOL
Sprej na zváranie
Na čistenie a ochranu v procese zvárania.
Náradie a zváracie prvky chráni pred
zalepením kvapiek kovu. Nemá vplyv na
samotné zváranie, ani na neskoršie
lakovanie, pozinkovanie alebo
pochrómovanie.
Balenie: 400 ml aerosól dóza
TEKASOL
Sprej na ľahšie uvoľnenie skrutiek
Na uvoľnenie a povolenie skrutiek, závitov,
kĺbov a všetkých mechanických častí
zasiahnutých hrdzou a oxidáciou. Na
ochranu kovov pred koróziou a vlhkom.
Zanecháva dlhodobý ochranný film odolný
voči vode.
Balenie: 400 ml aerosól dóza

TEKASOL
Značkovací sprej
Na značenie na rozličné povrchy. Môže sa
používať na označovanie vonkajších
povrchov a povrchov v interiéroch objektov.
Na horizontálne značenie, na označenie
parkovísk, nebezpečných zón a na
obmedzenie pracovných povrchov.
Balenie: 500 ml aerosól dóza
TEKASOL
Zinok 98%
Ochranný náter na kov, ktorý poskytuje
veľmi pevný a dlhodobý kovový náter, ktorý
sa môže nafarbiť alebo ponechať ako
konečná ochrana kovových povrchov pred
oxidáciou.
Balenie: 400 ml aerosól dóza
TEKASOL
Silikónový sprej
Sprej na mazanie, ochranu a vyberanie z
formy. Používa sa pri práci s plastom,
drevom a kovom. Vznik veľmi tenkej vrstvy
silikónového filmu chráni povrch a vytvára
efekt podmazania. Obzvlášť vhodný pre
modely, ktoré sa používajú pri rozličných
technikách formovania produktov
(striekanie, lisovanie, odlievanie...)
Balenie: 400 ml aerosól dóza
TEKASOL
Čistiaci prostriedok na brzdy
Používa sa na čistenie bŕzd a všetkých
brzdných častí (brzdných diskov a
platničiek) znečistených mastnotou, olejom,
živicami, spečenými zvyškami mastnoty...
Umožňuje ľahšiu údržbu bŕzd a zároveň
zlepšuje efektivitu brzdenia.
Balenie: 400 ml aerosól dózy
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ČISTIACE PROSTRIEDKY
TEKAFIN
Čistiaci prostriedok na čistenie náradia,
ktoré sa používa na nanášanie tesniacich
hmôt.
Balenie: 1 l a 5 l plechový kanister

TEKAPURSIL S
Prostriedok na odstraňovanie starého
silikónu. Odstraňuje pleseň zo starých
škár.
Balenie: 110 ml tuba

TEKAPUR ČISTIDLO
Čistidlo na čerstvú polyuretanovú penu.
Použiteľné tiež na čistenie a odmasťovanie
železa, ocele, chrómu, hliníka,
nenalakovaného dreva, mramoru a
kameňa.
Balenie: 500 ml aerosól dóza

TEKA ČISTIDLO
Na čistenie rozličných povrchov pred
nanesením tesniacej hmoty. Pred
nanesením tesniacej hmoty je potrebné
počkať, kým čistiaci prostriedok vyprchá.
Balenie: 5 l kanister

APURSIL
Univerzálny čistiaci prostriedok (napr.:
škvrny na kobercoch, zvyšky
samolepiacich etikiet...). Odstraňuje aj
vytvrdnutý silikón a polyuretanovú penu.
Balenie: 150 ml aerosól dóza

VYHLADZOVACÍ PROSTRIEDOK
Vodný roztok vhodný na vyhladenie
povrchov pri nanášaní rozličných
tesniacich hmôt: silikónových,
polyuretanových a tesniacich hmôt na
báze MS polymérov.
Balenie: kanister 5 kg

TEKATRAK
Tesniace pásky
Tekatrak
Podkladový
Je páska z penoného polyetylénu, ktorá je
vhodná ako podkladový materiál pri
dilatačných škárach, tesnení okien a dverí,
vnútorných škárach v kuchyniach,
kúpeľniach, rezervoároch vody. Pomocou
nich dosiahneme správny pomer šírka:
hĺbka.
Balenie (disponibilné profily na sklade):
priemer 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm

PIŠTOLE

Pištole na polyuretanovú penu

Tekatrak Winflex Inside in Outside
Je systém tesniacich pások na rýchle a
bezpečné zatesnenie škár medzi oknami
alebo vonkajšími dverami a fasádou, ktorý
umožňuje dosiahnutie veľkej úspory
energie.
Balenie: 40 m kotúče

Pištole na tesniace hmoty

814
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835
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810
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Ostatné výrobky pre stavebníctvo
CEMENTOL® – prísady do betónov, mált a injekčných más
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastifikátori a seperplastifikátori
Chemické prísady na zadržiavanie vody a betónovanie pod vodou
Aeranty
Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia
Urýchľovače tvrdnutia pre striekané betóny
Spomaľovače tvrdnutia
Povrchové spomaľovače tvrdnutia
Zahusťovadlá
Prísady do injektážnych más
Prísady do zemito vlhkých betónov
Prísady na zlepšenie odolnosti voči agresívnym médiám
Prísady na zabránenie a zmenšenie sťahovania
Prísady na zväčšenie priľnavosti
Pomocné prípravky pre stavebníctvo

TEKAMAL – malty
• Vodotesné nátery a pásky na vodotesné nátery
• Tixotropné malty na konštrukčné a nekonštrukčné opravy betónu
• Podlievacie malty na konštrukčné opravy betónu, podlievanie,
zalievanie, kotvenie
• Injekčné hmoty
• Rýchlotvrdnúce malty
• Vyrovnávacie podlahové malty
• Mikro-armovacia škárovacia malta na široké škáry
SILIFOB – voči vode odolná a iná ochrana minerálnych
stavebných materiálov
TEKATRAK – tesniace pásky na zabezpečovanie vodotesnosti
betónových objektov

Spoločnosť TKK Srpenica bola založená v roku 1947 za účelom
obnovenia a ďalšieho rozvoja tradičného ťaženia a spracovania
kriedy v doline rieky Soča. Počas svojej bohatej a úspešnej
histórie sa firma presadila ako špecialista vo výrobe
vysokokvalitných výrobkov z odvetvia stavebnej chémie.
Výrobný program obsahuje výrobu tesniacich hmôt (akrylové,
silikónové, MS, polysulfidové a polyuretanové tesniace hmoty),
výrobu polyuretanových pien, lepidiel, mált a prísad do
betónov a mált. Svoju rozsiahlu ponuku výrobkov firma ďalej
rozšírila aj o výrobou technických sprejov.
TKK Srpenica si meno inovatívnej a efektívnej spoločnosti získala s
predajom svojich výrobkov na štyroch kontinentoch a vo viac ako 40
krajinách na celom svete. Hlavnou zárukou úspechu sú predovšetkým
schopní a motivovaní zamestnanci. V moderných laboratóriách vyvíjajú
technológovia v spolupráci s ostatnými odborníkmi z oblasti stavebníctva
i konečnými používateľmi výrobky k dokonalosti. Práve
neustály vývoj, umiestnenie zákazníka do centra
podnikateľskej aktivity, súlad výrobkov s prísnymi
európskymi normami a podnikanie v súlade s ISO
štandardmi (9001 a 14001) sú podstatou podnikateľskej
filozofie spoločnosti TKK Srpenica.
(SK)
TKK PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, SRPENICA OB SOČI d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
tel.: +386 5 38 41 300, fax: +386 5 38 41 391, +386 5 38 41 390
info@tkk.si, www.tkk.si

