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v prostor

Rešitev je v strokovni in skrbni izvedbi kotnih reg, reg v 
tuš kabini in okoli banje z elastičnimi tesnilnimi masami z 
dodatkom fungicida – TEKASIL Sanitar Acetat, TEKASIL 
Sanitar Neutral.
Preden v rego nanesemo izbrane barvno usklajene 
silikonske tesnilne mase, moramo v skladu s priporočili v 
prostorih, kjer je velika nevarnost izliva vode, zagotoviti 
alternativno tesnjenje kotnih reg kakor tudi instalacijskih 
prebojev – TEKATRAK Hidroizol.

TEKASIL Sanitar Acetat – primeren za tesnjenje keramike 
in aluminija v vlažnih prostorih.

TEKASIL Sanitar Neutral – primeren za tesnjenje reg med 
raznovrstnimi materiali v vlažnih prostorih.

TEKATRAK Hidroizol – zagotavlja tesnost stika tal s steno 
in tesnost instalacijskih prebojev na tleh.

Tesnjenje, lepljenje in zaščita 
materialov v kopalnici
Napad plesni ali glivic v prostoru je nekaj zelo neprijetnega. To nadlogo lahko v kopalnicah, 
savnah in fitnes prostorih uspešno preprečimo. Tak napad je doma izjemno neprijeten, v ho-
telih pa je lahko tudi osnova za izgubo ugleda. Poleg tega se pojavi tudi vprašanje higiene in 
estetike.

V kopalnicah je običajno precej ogledal 
in marmorja. Enostavno pritrjevanje 
ogledal in lepljenje marmorja na kakr-
šnokoli podlago lahko izvedemo z lepili 
TEKAFIKS za ogledala in TEKAFIKS 
za marmor. Za kasnejše lažje vzdrže-
vanje priporočamo zaščito marmorja 
s Silifobom MP in zaščito cementne 
fugirne mase s Silifobom B.

TEKAFIKS za ogledala – primeren za 
lepljenje ogledal na različne podlage 
(les, keramiko, klinker, emajl, zid, ...). 
Maso nanašamo v navpičnih črtah na 
zadnjo stran ogledala.

TEKAFIKS za marmor – primeren za 
tesnjenje in lepljenje marmorja, narav-
nega kamna in granita. Je idealen za 
tesnjenje fasad iz naravnega kamna.
Silifob MP – brezbarvna zaščita mar-
morja in neglazirane keramike pred 
vpijanjem vode, vlage in olj. Omogoča 
lažje vzdrževanje in čiščenje marmorja 
oziroma neglazirane keramike.
Silifob B – končna zaščita mineralnih 
materialov (cementnih reg, ometa, 
naravnega in umetnega kamna, opeke, 
apnene barve) pred vodo in vlago. Ne 
naredi prevleke, videz materiala ostane 
nespremenjen, zmanjša razvoj mikroor-
ganizmov, omogoča lažje čiščenje.
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