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O PODJETJU
Na svoji poti uspeha smo 
zavezani odličnosti in 
odgovornosti do okolja.

Podjetje TKK d.o.o. se je s svojo bogato 
zgodovino in neprestanim razvojem 
uspešno uveljavilo kot specialist v 
proizvodnji visoko kakovostnih izdelkov 
na področju gradbene kemije. Z razvejano 
prodajno mrežo in podružnicami na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, 
Srbiji, Bolgariji in Rusiji je vodilno 
ime v Jugovzhodni Evropi na področju 
proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanskih 
pen, lepil in kemijskih dodatkov v 
gradbeni industriji z letno prodajo 
preko 65 milijonov evrov. 

70-letna proizvodna tradicija, 
inovativnost, odziven poslovni model ter 
izkušnje iz prisotnosti v 68 državah 
sveta omogočajo podjetju, da 
neprestano širi asortiman svojih izdelkov 
ter se hitro prilagaja zahtevam kupcev. Z 
zavezo odličnosti, najvišji odgovornosti 
do okolja ter odzivni strokovni podpori 
in svetovanju strankam si bomo tudi v 
prihodnosti prizadevali biti prva izbira 
domačih in tujih mojstrov.
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ZANESLJIVA 
IN HITRA 
DOBAVA

24-URNA 
PODPORA

STROKOVNO 
SVETOVANJE

DRUŽBENA ODGOVORNOST

SKRB ZA OKOLJE

KAKOVOST

ZANESLJIVOST

GLOBALNA PRISOTNOST

RAZVOJ
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ZGODOVINA
Dodana vrednost naših 
izdelkov izhaja iz dolgoletne 
tradicije in izkušenj.

1850 - izkopavanje krede na mestu, kjer se danes nahaja TKK

1947 - ustanovitev podjetja Kreda

1958 - začetek proizvodnje steklarskega kita

1977 - začetek proizvodnje tesnilnih mas na bazi 

polisulfida (Thiokol) za steklarstvo in gradbeništvo

1986 - začetek proizvodnje tesnilnih mas na bazi silikona

1990 - podjetje Kreda se preimenuje v TKK in postane samostojna 

delniška družba

1992 - začetek proizvodnje poliuretanske pene

1996 - začetek proizvodnje enokomponentnih 

silikonskih tesnilnih mas za izdelavo IG enot (Tekasil T)

1998 - začetek proizvodnje primarne tesnilne mase na bazi PIB

2005 - uvedba nove avtomatske linije za izdelavo silikona

2007 - začetek proizvodnje dvokomponentnih tesnilnih 

mas na bazi poliuretana za izdelavo IGU

2012 - začetek proizvodnje dvokomponentnega 

silikona za izdelavo IGU

2013 - TKK postane del skupine Soudal Holding NV
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POLITIKA 
KAKOVOSTI
Kakovost izdelkov in 
storitev ter učinkovito 
vodenje ključnih procesov 
sta naši strateški usmeritvi 
– danes in jutri.

Jasna vizija podjetja TKK z integralno politiko 
sistemov vodenja kakovosti zagotavlja visoko 
kakovost izdelkov in storitev. Pri svojem 
delovanju smo usmerjeni k zagotavljanju čim 
manjšega vpliva na okolje in ljudi. Zavezani 
smo stalnemu izboljševanju učinkovitosti 
vseh procesov, da zadovoljimo želje in 
potrebe vseh odjemalcev in zaposlenih. 
Z nenehnim posodabljanjem procesov 
proizvodnje nadgrajujemo kakovost izdelkov 
in storitev, ki bodo ustvarjali prihodnost na 
področju gradbene kemije.

CERTIFIKATI
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HOTEL PLAZA, BEOGRAD, SRBIJA

HOTEL SHERATON, NOVI SAD, SRBIJA ALEKSANDAR GRADNJA, NOVI SAD, SRBIJA ATLAS CAPITAL CENTAR, PODGORICA, ČRNA GORA

REFERENCE
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VSEBUJE 
POLY BD

FLEKSIBILNOSTVEČJE SILE
V MASI

HITRO
UTRJEVANJE

DOBRA OBDELAVNOST 
PRI VISOKIH IN 

NIZKIH TEMPERATURAH

PARONEPROPUSTNOSTA+B

RAZISKAVE 
IN RAZVOJ
Nenehno razvijamo 
rešitve, ki so plod lastnega 
znanja in sodelovanja z 
najpomembnejšim členom 
procesa – kupcem.

Raziskave in razvoj na področju steklarstva 
imata pomembno vlogo pri vzpostavljanju 
odnosa s kupci in sta tesno povezana s 
tehnično pomočjo na terenu. Pri iskanju 
optimalnih rešitev za kupce se razvojni 
oddelek TKK opira na dolgoletne izkušnje na 
področju razvoja tesnilnih mas za izdelavo 
termoizolativnih stekel ter na izkušnje na 
področju aplikativnih rešitev. Razvoj tesnilnih 
mas je skladen z najnovejšimi standardi 
in podprt s sodelovanjem s priznanimi 
evropskimi certifikacijskimi organi, kar 
končnim uporabnikom zagotavlja najvišjo 
kakovost celotnega procesa - od ideje do 
rezultata.

LEGENDA PIKTOGRAMOV
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TIOELAST

POLISULFIDNE 
TESNILNE MASE

Polisulfidne tesnilne mase Tioelast se 

uporabljajo pri izdelavi dvo- ali troslojnih 

stekel. Nudijo odlične mehanske lastnosti, 

nizko plino- in paronepropustnost, toplot-

no zaščito in ne vsebujejo topil. Zaradi 

svoje odlične kemijske odpornosti so kom-

patibilne z vsemi materiali, ki se uporablja-

jo v proizvodnji termoizolacijskih stekel. 

Strogi kriteriji glede kakovosti, več kot 40 

let izkušenj in neprestani razvoj so jamstvo 

za kakovost Tioelast tesnilnih mas.
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TIOELAST
TM A6
TM A11 
TM A15

dvokomponentne polisulfidne 
tesnilne mase

>   za sekundarno tesnjenje    
termoizolacijskega stekla

>  za proizvodnjo dvo- ali troslojnih 
stekel

prednosti

>  dobro zalivanje prostora med steklom in 

distančnikom

>  kompatibilnost s tesnilnimi materiali, ki se 

uporabljajo pri izdelavi termoizolacijskega stekla in 

ne vsebujejo topil

>  dober oprijem na steklo, aluminij, inox ali 

galvanizirano jeklo

>  nizka plino- in paropropustnost

>  brez ftalatov

> okolju prijazna mehčala

>  visoka vsebnost polimerov

>  za vse vrste robotskih linij in 
ročnih ekstrudorjev

>  najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno

>  za vse vrste robotskih linij in 
ročnih ekstrudorjev

>  priporočljiv za ročne 
ekstrudorje

>   robustno delovanje v vseh 
delovnih pogojih

TIOELAST TM A6 TIOELAST TM A11 TIOELAST TM A15

PREMIUM EXCELLENT STANDARD

certifikati certifikati

pakiranje pakiranje pakiranje

DIN EN 1279-4
prEN 1279-4

sod (200 l) (A- ali B-komp.)
vedro (20 l) (B-komp.)

*po dogovoru možna tudi druga pakiranja

sod (200 l) (A- ali B-komp.)
vedro (20 l) (B-komp.)
kartuša (0,6 kg; 0,8 kg)

*po dogovoru možna tudi druga pakiranja

sod (200 l) (A- ali B-komp.)
vedro (20 l) (B-komp.)
vedro (33 kg) (A + B komp.)
kartuša (0,6 kg; 0,8 kg)

*po dogovoru možna tudi druga pakiranja

prEN 1279-4

750
Pa

750
Pa

750
Pa
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TEKAFLEX

Poliuretanske tesnilne mase Tekaflex so 

posebej razvite za izdelavo izolativnih 

stekel. Skrb za okolje in stroge zahteve po 

kakovosti postavljajo produkte Tekaflex v 

najvišji rang kakovosti poliuretanov, ki ne 

temeljijo na katalizatorju z živim srebrom. 

So brez topil in so kompatibilni z vsemi 

materiali, ki se uporabljajo v industriji 

izolativnih stekel.

POLIURETANSKE 
TESNILNE MASE
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prednosti

> brez živega srebra

>  kompatibilnost s tesnilnimi materiali, ki se 

uporabljajo pri izdelavi termoizolacijskega stekla in 

ne vsebujejo topil

>  dober oprijem na steklo, aluminij, inox ali 

galvanizirano jeklo

>  brez topil

>  ustreza standardu CEKAL 

> vsebuje Poly bd

>  za vse vrste robotskih linij in 
ročnih ekstrudorjev

> hitro utrjuje

> za vse vrste ročnih ekstrudorjev

TEKAFLEX PU L6/P6 TEKAFLEX PU M-P7/L7

PREMIUM STANDARD

certifikati certifikati

pakiranje pakiranje

DIN EN 1279-4 DIN EN 1279-4

TEKAFLEX
PU L6/P6
PU M-P7/L7

dvokomponentne poliuretanske
tesnilne mase

> za sekundarno tesnjenje    
    termoizolacijskega stekla

>  za proizvodnjo dvo- ali troslojnih 
stekel

sod (200 l) (A- ali B-komp.)
vedro (20 l) (B-komp.)*

*pastozna ali tekoča oblika

sod (200 l) (A- ali B-komp.)
vedro (20 l) (B-komp.)*

*pastozna ali tekoča oblika
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TEKASIL T

SILIKONSKE 
TESNILNE MASE

Silikonske tesnilne mase Tekasil T so zaradi 

svojih odličnih lastnosti, kot so iztisljivost, 

utrjevanje in končne mehanske lastnosti, 

prva izbira med steklarji, ko se zahteva 

UV odporno sekundarno tesnilno maso za 

izdelavo termoizolativnih stekel.
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TEKASIL T 

enokomponentne silikonske tesnilne mase

>   za sekundarno tesnjenje 
termoizolacijskega stekla

>  za tesnjenje, kjer se zahteva UV 
obstojnost

prednosti

>  enostavna uporaba in s tem večja fleksibilnost 

delovnega procesa

>  odličen oprijem na steklo, kovine in različne vrste 

plastike

>  odlična odpornost na UV žarke in različne 

vremenske razmere

>  kompatibilnost s tesnilnimi materiali, ki se 

uporabljajo pri izdelavi termoizolacijskega stekla

> odlična obdelavnost v vertikalnih regah

> brez topil

>  hitro utrjujoča 1K tehnologija 

> visoka elastičnost

> odlična obdelavnost

> visok modul trdnosti

TEKASIL T 133 TEKASIL T 142

certifikati certifikati

pakiranje pakiranje

DIN EN 1279-4

sod (200 l)
vedro (20 l)
črevo (600 ml)

*po dogovoru možna tudi druga pakiranja

sod (200 l)
vedro (20 l)
črevo (600 ml)

*po dogovoru možna tudi druga pakiranja

DIN EN 1279-4

FAST-CURING BETTER TOOLING
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> dvokomponentna sestava

> odlična obdelavnost

>  visoka raven mehanskih lastnosti

> dvokomponentna sestava

> dobra obdelavnost

>  dober oprijem na skoraj vse gradbene površine

TEKASIL T 218 TEKASIL T 212

PREMIUM

certifikati

pakiranje pakiranje

sod (220 l) (komp. A)
vedro 20 l (komp. B)

sod (190 l) (komp. A)
vedro 19 l (komp. B)

DIN EN 1279-4

prednosti

>  odličen oprijem na večino gradbenih materialov

> odlična obdelavnost v vertikalnih regah

> brez topil

EXCELLENT

TEKASIL T 

dvokomponentne silikonske tesnilne mase

>  za sekundarno tesnjenje 
termoizolacijskega stekla

>  za tesnjenje, kjer se zahteva UV 
obstojnost
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TEKASIL

Silikonske tesnilne mase Tekasil se 

uporabljajo pri izdelavi in vgradnji zunanjih 

oken in vrat ter za zapolnjevanje reg pri 

polstrukturalnih fasadah. Odporne so na 

UV svetlobo, različne vremenske razmere 

in staranje ter zagotavljajo optimalne 

rezultate tesnjenja v različnih pogojih.

SILIKONSKE 
TESNILNE MASE
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certifikati

pakiranje

DIN EN ISO 11600

sod (250 kg)
vedro (25 kg)
črevo (400 ml, 600 ml)
kartuša (300 ml)

prednosti

>  izredna odpornost na vremenske spremembe in UV 

svetlobo

> odličen oprijem na večino gradbenih materialov

> odpornost na širok spekter kemikalij in staranje

> odlična obdelavnost v vertikalnih regah

> brez topil

TEKASIL 
WS

enokomponentna silikonska
tesnilna masa

>  za tesnjenje vremensko 
obremenjenih dilatacijskih reg na 
fasadah

>  za zastekljevanje, tesnjenje 
svetlobnih kupol na strehah in 
vgrajevanje strešnih oken

prednosti

> višja trdnost okenske konstrukcije

> dober oprijem na različne materiale 

> skoraj brez vonja

> odlična obdelavnost v vertikalnih regah

> brez topil

TEKASIL 
WB 2K

dvokomponentna silikonska 
tesnilna masa

>  za lepljenje izolacijskega stekla v 
PVC, lesene ali aluminijaste okvirje

pakiranje

sod (200 l) (komp. A)
sodček (20 l) (komp. B)

TWEATHER-RESISTAN



IZDELKI ZA STEKLARSTVO 33IZDELKI ZA STEKLARSTVO32

certifikati

pakiranje

TÜV Rheinland

sod (200 kg)
cilinder (7 kg)

prednosti

>  odličen oprijem na različne površine, uporabljene pri 

izdelavi termoizolacijskih stekel

>  nizka plino- in paropropustnost

>  brez topil

BUTMELT

termoplastična enkomponentna 
tesnilna masa

>  za primarno tesnjenje pri izdelavi 
termoizolacijskih stekel

BUTMELT
TESNILNA
MASA NA OSNOVI 
POLIIZOBUTILENA

Termoplastična masa Butmelt se uporablja 

pri izdelavi dvo- ali troslojnih izolativnih 

stekel za primarno tesnjenje. Nudi odličen 

oprijem na različne materiale, kot so steklo, 

aluminij, inox, jeklo. Ne vsebuje topil in 

je kompatibilna z večino tesnilnih mas, 

uporabljenih v steklarstvu. Zaradi svoje 

nizke plino- in paropropustnosti omogoča 

dolgo življenjsko dobo izolativnim steklom.

EXCELLENT ADHESION
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DISTANČNIKI
OZNAKA DISTANČNIKA DIMENZIJE (mm)

SPACER BAR 6 ALU 22 0,22*6,5*6

SPACER BAR 9 ALU 22 0,22*6,5*8,56

SPACER BAR 10 ALU 22 0,22*6,5*9,56

SPACER BAR 12 ALU 22 0,22*6,5*11,56

SPACER BAR 12 ALU 22 BTY 0,22*6,5*11,56

SPACER BAR 14 ALU 22 0,22*6,5*14

SPACER BAR 15 ALU 22 0,22*6,5*14,56

SPACER BAR 15 ALU 22 BTY 0,22*6,5*14,56

SPACER BAR 16 ALU 22 0,22*6,5*15,56

SPACER BAR 16 ALU 22 BTY 0,22*6,5*15,56

SPACER BAR 18 ALU 22 0,28*6,5*18

SPACER BAR 20 ALU 28 0,28*6,5*20

SPACER BAR 22 ALU 35 0,35*6,5*22

SPACER BAR 24 ALU 35 0,35*6,5*24

*BTY = butiliran
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TEKA CLEANER TEKAFIN CLEANER 5PRIPOMOČKI
Čistilo za čiščenje in aktiviranje 
neporoznih podlag (kovina, plastika, 
lakirane in barvane površine).

prednosti

> hitro delovanje

>  ne škoduje materialom

Čistilo za čiščenje orodja, ki se 
uporablja za nanašanje silikonskih in 
polisulfidnih tesnilnih mas.

prednosti

> zelo učinkovito

>  ne škoduje orodju in strojem

pakiranje pakiranje

pločevinasta ročka (5 l) pločevinasta ročka (1 l, 20 l)
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PNEVMATSKE 
PIŠTOLE

SPIRALASTO 
MEŠALO

STOJALO ZA 
VMEŠAVANJE 

T536
pištola ročna amater za kartuše 
450 ml in črevo 600 ml

T843
pištola pnevmatska za črevo 
400 ml

T539
pištola ročna profi za kartuše 
450 ml in črevo 600 ml

T738
pištola pnevmatska za črevo 
600 ml

T813
pištola pnevmatska za
kartuše

Pripomoček za vmešavanje 
dvokomponentnih tesnilnih mas 
Tioelast TM, ki so pakirane v 
kartušah.

Pripomoček za vmešavanje 
dvokomponentnih tesnilnih 
mas Tioelast TM, ki so pakirane 
v kartušah.v kartušah.

SILICONE SMOOTHING 
AGENT

SMOOTHING KIT

Gladilno sredstvo za lažje, natančnejše 
in čistejše poglajevanje površin pri 
nanašanju različnih tesnilnih mas. 
Preprečuje lepljenje tesnilne mase na 
gladilko in druga orodja.

prednosti

>  enostavno oblikovanje najlepših 
spojev/perfektnih reg

Gladilke za estetsko obdelavo reg in 
spojev. Omogočajo čisto, enostavno 
in natančno poglajevanje nanešenih 
tesnilnih mas v želeno obliko v regi.

prednosti

>  za vse vrste estetskega 
   oblikovanja reg

pakiranje pakiranje

ročka (1 l, 5 l) 1 kos (različnih dimenzij), 
3 kosi v setu (različnih dimenzij)
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Zakaj TKK?

>  ker smo podjetje z več kot 40-letno tradicijo na področju proizvodnje tesnilnih 
mas za izdelavo in vgradnjo IZO stekel

>  ker z lastnim razvojem izdelkov ponujamo trgu najboljše rešitve za kakovostno 
izdelavo in vgradnjo IZO stekel

>  ker z neprestanim izboljševanjem celotnega proizvodnega procesa jamčimo za 
     visoko kakovostne izdelke

>  ker smo zanesljiv dobavitelj, ki skozi redno obnavljanje zalog zagotavlja kupcem 
prijazne dobavne roke

>  ker smo vam vedno na voljo s 24-urno tehnično podporo

>  ker vam nudimo strokovno svetovanje na terenu

> ker smo okolju prijazno podjetje
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BOLGARIJA
TKK Bulgaria EOOD
22 Rozhen Blvd.
1220 Sofia
T / F: +359 2 836 44 82
E: office@tkk.bg 
W: www.tkk.bg

RUSIJA
OOO TKK RUS, proizvodstvo i distribucija
115533, г. Москва
пр-кт Андропова, д. 22, БЦ «Нагатинский»
T: +7495 640 03 91 
 +7495 677 52 12 
 +7495 679 06 39
E: info@tkkrus.ru
W: www.tkk.si/ru

HČERINSKE 
DRUŽBE

HRVAŠKA
TKK Hrvatska d.o.o.
Cebini 28/2, Buzin,
10010 Zagreb
T: +385 (0)1 55 14 189
M: +385 (0)91 158 1657
E: tkkhrvatska@tkk.si 

BOSNA IN HERCEGOVINA
TKK d.o.o. Sarajevo
Briješće polje 15
71000 Sarajevo
T: +387 3 346 46 87
F: +387 3 346 89 03
E: office@tkk.ba

SRBIJA
TKK d.o.o.
Ugrinovačka 206
11080 Zemun
T/F: +381 11 316 91 10
M: +381 64 154 90 07
E: office@tkk.rs

PRODAJNI 
ZASTOPNIKI ZA 
STEKLARSTVO

ALBANIJA / KOSOVO
Fatmir Ismajli
M: +386 (0) 49 177 310
E: f.ismajli@tkk.si

ČRNA GORA
Draško Popović
M: +382 (0)69 303 266
E: d.popovic@tkk.si

MAKEDONIJA
Nikola Simonovski
M: +389 (0)71 334 637
E: n.simonovski@tkk.si

HČERINSKE DRUŽBE

PRODAJNI ZASTOPNIKI

HČERINSKE 
DRUŽBE

PRODAJNI 
ZASTOPNIKI

PRODAJA PO 
SVETU

GRE TR

SI

BIH

HR

SRB

BG

RU
DE

ES

PL

GR TR

 UA

MK
KOSMNE

ALB
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