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TKK IZDELKI 
ZA STEKLARSTVO
za izdelavo in vgradnjo IZO stekel 

Pravi prijatelj vseh mojstrov
www.tkk.si

Podjetje TKK, ki je bilo ustanovljeno leta 1947, je aktivno na področju gradbene kemije v več kot petdesetih državah 
po svetu. S svojimi podružnicami 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 v višini 50 milijonov evrov. Podjetje si je pridobilo ugled proizvajalca visokokakovostnih izdelkov, kar 
potrjuje tudi naš moto "pravi prijatelj vseh mojstrov".



Podjetje TKK predstavlja tesnilne mase, ki jih priporočamo pri izdelavi in vgradnji IZO stekel. 
Uporabnikom želimo podati pomembne informacije, ki jih potrebujejo za kvalitetno opravljeno 
delo. Želimo jih seznaniti o tehničnih lastnostih TKK tesnilnih mas ter poudariti njihove prednosti 
oziroma sporočiti, v čem se izdelki med seboj razlikujejo. To védenje pripomore k boljši izbiri 
tesnilnih mas pri izdelavi IZO stekel in vgradnji IZO stekel v okenska krila.
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Tioelast TM A11

Pakiranje:
kartuša: 0,6 kg; 0,8 kg
A komponenta: sod 185 l; sodček 20 l; doza 2,2 l
B komponenta: sod 185 l; sodček 18,5 l; doza 2 l; lonček 0,22 l

Zelo hitro utrjuje in ima odličen oprijem na aluminij, steklo ali inox. 
Izpolnjuje zahteve po standardu DIN EN 1279, del 4.

• Ima odličen oprijem na vse vrste stekel, aluminijaste in kovinske distančnike.
• Odlikujejo ga dobre mehanske lastnosti, zato lahko pri vgrajevanju prenaša vse vrste napetosti.
• Primeren za uporabo na ročnih in avtomatskih linijah.
• Odlično razmerje med kvaliteto in ceno.

5°C

Tioelast TM A14

Pakiranje:
kartuša: 0,6 kg; 0,8 kg
A komponenta: sod 185 l; sodček 20 l; doza 2,2 l
B komponenta: sod 185 l; sodček 18,5 l; doza 2 l; lonček 0,22 l

Je tesnilna masa z višjo gostoto. Uporabo izdelka priporočamo predvsem pri ročnem nanašanju.

• Ima dober oprijem na vse vrste stekel, aluminijaste in kovinske distančnike.
• Dobra kvaliteta za sprejemljivo ceno.

5°C

Certifikat

DIN EN 1279-4

Butmelt

Je termoplastična enokomponentna tesnilna masa na osnovi poliizobutilena. Butmelt ima dvojno funkcijo: lepi 
distančnike na steklo ter omogoča parno in plinsko difuzijsko zaporo. Nanašamo ga pri temperaturi 
135–145 °C in pritisku zraka  4–6 barov. 

• Ne steče tudi pri zelo močnem segrevanju vgrajenega okna.
• Je plino- in paronepropusten.
• Ima odličen oprijem na steklo, aluminij, pločevino. 
• Kompatibilen z ostalimi TKK materiali, ki se uporabljajo v proizvodnji IZO stekla.

Pakiranje:
kolut: 1 kg; 2,5 kg; 7kg

5°C

Tioelast TM A6

Pakiranje:
kartuša: 0,6 kg; 0,8 kg
A komponenta: sod 185 l; sodček 20 l; doza 2,2 l
B komponenta: sod 185 l; sodček 18,5 l; doza 2 l; lonček 0,22 l

Certifikat

DIN EN 1279-4

TIOELAST TM 
Polisulfidne tesnilne mase

• Je certificiran izdelek.
• Ima odličen oprijem na vse vrste stekel, aluminijaste in kovinske distančnike.
• Primeren za uporabo na ročnih in avtomatskih linijah.

Zelo hitro utrjuje in ima odličen oprijem na aluminij, steklo ali inox. 
Ima pridobljen certifikat od IFT Rosenheim, po standardu DIN EN 1279, del 4.

So dvokomponentne polisulfidne tesnilne mase namenjene izdelovanju IZO stekla in IZO stekla 
polnjenega s plinom. Posebej jih priporočamo v primerih, ko je potrebno IZO steklo hitro transportirati 
in vgraditi. Tioelast TM tesnilne mase so kompatibilne z vsemi TKK materiali, ki se uporabljajo za 
izdelavo IZO stekla. Hitro utrjujejo, so nizko plino- in paropropustnoste. Pri nizkih temperaturah so dobro 
iztisljive. Ne vsebujejo topil. Odporne so na različne vremenske razmere: dež, sneg, ekstremne 
temperature.



Tioelast TM IZO CBS®

Certifikata

Patent:

Mikrostruktura polisulfidne tesnilne mase:

SI201100150, 2011

Posebnost izdelka Tioelast TM IZO CBS® je izredno nizka toplotna prevodnost  <  0,25 W/mK. Posebej 
ga priporočamo pri izdelavi IZO stekel, ki se vgrajujejo v nizkoenergijske in pasivne hiše. 

• Je izdelek z najnižjo toplotno prevodnostjo od vseh poznanih polisulfidov, ki se uporabljajo za izdelavo IZO stekel.
• Ima nizko gostoto.
• Vsebuje visok odstotek polimera.
• Ima odličen oprijem na vse vrste stekel, aluminijaste in kovinske distančnike.
• Odlikujejo ga odlične mehanske lastnosti, zato lahko prenaša vse vrste napetosti. 
• Primeren za uporabo na ročnih in avtomatskih linijah.
• Izdelek je pomemben člen pri izdelavi sistema toplega robu (»warm edge«).

5°C

Pakiranje: 
kartuša: 0,6 kg
A komponenta: sod 180 l; sodček 20 l
B komponenta: sod 190 l; sodček 19 l

ETAG 002: 5.1.4.1                                                    
                 5.1.4.2                                          
                 5.1.4.6    

Tioelast TM Tioelast TM IZO CBS

DIN EN 1279-4

Reference:

Vrtec Mavrica, Trebnje

Paviljon Trimo, Trebnje Belimed d. o. o., Grosuplje
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Tekaflex PU 2K

Pakiranje:
A komponenta: sod 200 l
B komponenta: sod 200 l; sodček 20 l

TEKAFLEX PU
Poliuretanske tesnilne mase

• Izdelek ne vsebuje Hg. 
• B komponenta je dobavljiva v tekoči in pastozni obliki.
• Ima odličen oprijem na različne vrste stekla, aluminija, nerjavno jeklo in različne plastike.
• Primeren za uporabo na ročnih in avtomatskih linijah.
• Kompatibilen z ostalimi TKK materiali, ki se uporabljajo v proizvodnji IZO stekla.

Je dvokomponentna poliuretanska tesnilna masa. Namenjena je izdelovanju IZO stekla polnjenega s 
plinom ali brez plina. 

So elastične tesnilne mase na osnovi poliuretana. So skoraj brez vonja in ne povzročajo korozije.

Certifikat

ČSN EN 1279-4
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Tekasil T polnjeni

Pakiranje:
črevo: 600 ml
vedro: 20 l  
sod: 200 l   

Pakiranje:
črevo: 600 ml
vedro: 20 l  
sod: 200 l   

Pakiranje:
A komponenta: sod 175 l
B komponenta: vedro 17,5 l

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa. V praksi najbolj uporabljena silikonska tesnilna masa za 
izdelavo IZO stekla.

• Elastična tesnilna masa.
• Dobro iztisljiva masa tudi pri nizkih temperaturah.
• Ima nizko paropropustnost.
• Masa je dobro obdelavna.
• Je certificiran izdelek.
• Odlično razmerje med kvaliteto in ceno.

Tekasil T 142

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa z višjo gostoto.

• Pri nanašanju je potreben višji pritisk na stiskalnici.
• Dobra kvaliteta za sprejemljivo ceno.

Je dvokomponentna silikonska tesnilna masa namenjena sekundarnemu tesnjenju za izdelavo IZO stekel. Še posebej 
jo priporočamo za izdelavo IZO stekla, ki ga je potrebno čim hitreje transportirati in vgraditi. 
Slednje predstavlja prednost dvokomponentne tesnilne mase, saj z enokomponentnimi tega ne moremo doseči. 

• Masa zelo hitro utrjuje.
• Prevoz in vgradnja IZO stekla je mogoča že po 6–8 urah od izdelave stekla.
• Za utrjevanje ni potrebna zračna vlaga.

Certifikat

Certifikat

DIN EN 1279-4
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Tekasil T 2K

Certifikat

DIN EN 1279-4

Tekasil T

• Visoko elastična tesnilna masa.
• Lažje iztisljiva masa.
• Na dozirnih strojih so potrebni nižji pritiski.
• Je certificiran izdelek.

Pakiranje: 
črevo: 600 ml
vedro: 20 l  
sod: 200 l  

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa. Od vseh Tekasil T tesnilnih mas ima ta izdelek najnižjo 
gostoto. Tekasil T je najbolj uporaben za izdelavo IZO stekla podvržena vibracijam (avtobusi, vlaki).

So trajnoelastične eno- ali dvokomponentne tesnilne mase na bazi silikona. Namenjene so izdelovanju IZO 
stekla kot sekundarna tesnilna masa in IZO stekla polnjenega s plinom. Priporočamo jih za izdelavo IZO stekla, 
ki je bolj temperaturno in UV obremenjeno (za steklene fasade, avtobuse, vlake, strešna okna …). Tekasil T 
tesnilne mase imajo odličen oprijem na različna stekla (obdelana in neobdelana), plastične in kovinske 
distančnike. Kompatibilne so z vsemi TKK materiali, ki se uporabljajo za izdelavo IZO stekla. So UV obstojne in 
odporne na različne vremenske razmere, vodo in vlago. Ne vsebujejo topil. Ne povzročajo korozije.
Prednost enokomponentnih tesnilnih mas predstavljajo nižji stroški nabave opreme za nanašanje.
Prednost dvokomponentnih tesnilnih mas je hitrost utrjevanja.

TEKASIL T
Silikonske tesnilne mase

°C
UV

5°C



Tekasil Neutral Profi

Pakiranje:
kartuša: 300 ml
črevo: 400 ml, 600 ml
sod: 200 l

Pakiranje:
kartuša: 300 ml,
črevo: 400 ml, 600 ml
sod: 200 l

Pakiranje:
A komponenta: sod 175 l
B komponenta: sodček 17,5 l

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa. Tekasil Neutral Profi je primeren za vgrajevanje stekla v 
lesene, aluminijaste in PVC okvirje ter za tesnjenje dilatacijskih reg. Tesni steklo, les, beton, keramiko, 
aluminij, opeko, kovino, porcelan, klinker in večino plastik. 

• Ima dober oprijem na večino gradbenih materialov, tudi brez prednamaza.
• Prenese 25 % dilatacije.
• Široka barvna paleta. 

Tekasil Alkoksi Neutral

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa. Tekasil Alkoksi Neutral je namenjen za vgrajevanje stekla 
v lesene, aluminijaste ali PVC okvirje. Tesni stike različnih materialov, kot so: steklo, les, beton, opeka, kamen, 
keramika, jeklo, aluminij, večina plastik.

• Za tesnjenje različnih plastik: akrilata, polikarbonata, ABS, PVC.
• Izredno primeren za zastekljevanje, npr. zimskih vrtov in toplih gred.
• Je skoraj brez vonja.

Tekasil WB 2K

Je dvokomponentna silikonska tesnilna masa. Tekasil WB 2K je namenjen za lepljenje izolacijskega stekla v 
PVC, lesene ali aluminijaste okvirje. Primeren je tudi za lepljenje in tesnjenje steklenih elementov 
(predelne stene). 
Opozorilo: Pri lepljenju je potrebno testirati kompatibilnost z ostalimi materiali.

• Z uporabo izdelka dosegamo višjo trdnost okenske konstrukcije.
• Je skoraj brez vonja.
• Hitro utrjuje po celotni globini.

Certifikat
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DIN EN ISO11600
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Certifikat

DIN EN ISO 11600

• Prenese ± 25 % dilatacije.
• Ne vsebuje topil.
• Izredno odporen na različne vremenske razmere.

Pakiranje: 
črevo: 400 ml, 600 ml
vedro: 25 kg
sod: 250 kg

Je enokomponentna silikonska tesnilna masa. Tekasil WS priporočamo pri tesnjenju obremenjenih 
dilatacijskih reg na fasadah.

So tesnilne mase, ki so primerne za vgrajevanje, tesnjenje in lepljenje različnih materialov. So dobro 
kemijsko odporne, odporne na UV svetlobo, različne vremenske razmere in staranje. Ko utrdijo, so elastične 
in odporne od –50 °C do 180 °C, specialne tudi do 300 °C. Imajo odličen oprijem na različne materiale: 
steklo (obdelano in neobdelano), kovino, keramiko, lakiran les, različne plastike (PVC), beton (obvezna 
uporaba Prednamaza KVZ 16 ali Prednamaza KVZ 12 za rege obremenjene z vodo). 
Kompatibilne so z vsemi TKK materiali, ki se uporabljajo za izdelavo IZO stekla. Ne dajo se prebarvati, zato 
so na voljo v različnih barvah, tudi prozorni.

TEKASIL 
Silikonske tesnilne mase

UV
5°C
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Tekafin Cleaner 5

Pakiranje:
doza: 0,2 kg
kantica: 1 l; 5 l
sodček: 20 l
sod: 200 l

Tekafin Cleaner 5 je čistilo, ki je namenjeno čiščenju naprav in mikserjev pri mešanju ter nanašanju dvokomponentnih 
tesnilnih mas, ki se uporabljajo pri izdelavi IZO stekla. Čistilo je primerno za odstranjevanje delno utrjenih 
tesnilnih mas na osnovi silikona, polisulfida ali poliuretana. Primerne podlage za čiščenje: jeklo, nerjaveče 
jeklo, aluminij, polietilen, PTFE, Viton. Neprimerne podlage za čiščenje: PVC, ABS, silikonska tesnila, PU, EPDM, polystirol.

DODATNI 
PROGRAM

NASVETI
pri uporabi TKK tesnilnih mas za izdelavo IZO stekel

Dvokomponentne tesnilne mase

•   Priporočamo, da je tesnilna masa shranjena v zaprtih prostorih pri temperaturi med 15–25 ºC.

•   Če je tesnilna masa shranjena v prostorih s temperaturo pod 10 ºC, predlagamo, da jo vsaj dva 
      dni pred uporabo prestavite v toplejši prostor. 

•   Nižja kot je temperatura mase, višja je viskoznost, kar posledično pomeni težjo izstisljivost.
      To lahko povzroči težjo obdelavnost tesnilne mase. 

•   Z višanjem temperature tesnilne mase ali temperature okolice se čas vezanja krajša, in obratno:  
       z nižanjem temperature tesnilne mase ali temperature okolice se čas vezanja in utrjevanja podaljšuje.
     

•   Pred nanosom tesnilne mase je potrebno zagotoviti čistost površin (steklo, aluminij, inox, ipd).

•   Za zagotavljanje kvalitete toplotno izolativnega stekla, priporočamo, da se tudi v proizvodnji 
     izvaja kontrola kvalitete tesnilne mase po standardu DIN EN 1279, del 6: oprijemljivost tesnilne 
     mase na steklo in distančnik, mešalno razmerje, homogenost mešanja, trdoto.

•   Pri prekinitvi dela daljši od 10 minut, priporočamo da se dozirno pištolo in statični mikser shrani v 
      hladilnik pod –25˚ C. Ohlajeno maso v pištoli in statičnem mikserju po ponovnem zagonu 
      zavržemo.

•   Pri daljši prekinitvi dela, npr. ob koncu tedna, priporočamo čiščenje pištole in statičnega mikserja 
     z A komponento. Če tega ne naredimo, lahko pride do težav pri delovanju dozirne naprave in 
     vmešavanju na statičnem mikserju.

•   Za čiščenje statičnega mikserja in pištole priporočamo uporabo čistila Tekafin Cleaner 5.

T530
Pištola ročna skelet za kartuše

T534
Pištola ročna amater za kartuše

T813
Pištola pnevmatska za kartuše 310 ml

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

T812

Pištola pnevmatska dvoročna za 
kartuše 450 ml

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

T843
Pištola pnevmatska za črevo 400 ml

T738
Pištola pnevmatska za črevo 600 ml

Pištola ročna profi za kartuše
T540

T844
Pištola ročna profi za kartuše in 
črevo 400 ml

Pi{tole za tesnilne mase 



T E K A P U R

Poliuretanske pene in lepila
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program:

www.tkk.si

MONTIRAMO IN TESNIMO
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Silikonske tesnilne mase

T E K A S I L

T E K A P U R

Akrilne tesnilne mase

T E K A D O M

T E K A P U R

Poliuretanske tesnilne mase in 
tesnilne mase na osnovi 
hibridnih polimerov

T E K A F L E X

T E K A P U R

Lepila

T E K A F I K S

T E K A P U R

Polisulfidne tesnilne mase

T I O E L A S T

T E K A P U R

Tehnični spreji
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T E K A S O L T E K A P U R

Tesnilni trakovi

T E K A T R A K

Pravi
prijatelj
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mojstrov

Va{ prodajni predstavnik

Plasto-elasti~ne enokomponetne tesnilne mase na osnovi poliizobutilena  –  Butmelt

Enokomponentne tesnilne mase na osnovi silikona

•   Priporočena temperatura gretja na dozirni napravi je 135–145 °C.

•   Z nižjo temperaturo v prostoru se Butmelt hitreje ohlaja. Zaradi tega je pomembno, da se IZO 
      steklo, po nanosu Bultmelt-a na profil, napravi v čim krajšem času.

•  Utrjevanje enokomponentnih tesnilnih mas je odvisno od količine vlage in temperature v 
     zraku. Nizek odstotek vlage v zraku in nizke temperature (takšni pogoji so običajno v zimskem 
    času) povzročajo počasnejše utrjevanje silikona in nasprotno.

•   Površina rege, ki jo tesnimo, mora biti trdna, čista, brez prahu in maščob. Odstranimo vse 
     okrušene in slabo vezane dele.

•   Če želimo rege lepo izdelati, oblepimo robove reg s samolepilnim trakom.

•   Za pogladitev silikona priporočamo uporabo TKK gladilke.

•   Svežo maso in orodje očistimo s čistilom Tekafin Cleaner 5. 
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TKK IZDELKI 
ZA STEKLARSTVO
za izdelavo in vgradnjo IZO stekel 

Pravi prijatelj vseh mojstrov
www.tkk.si

Podjetje TKK, ki je bilo ustanovljeno leta 1947, je aktivno na področju gradbene kemije v več kot petdesetih državah 
po svetu. S svojimi podružnicami 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 v višini 50 milijonov evrov. Podjetje si je pridobilo ugled proizvajalca visokokakovostnih izdelkov, kar 
potrjuje tudi naš moto "pravi prijatelj vseh mojstrov".
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