v prostor

Zdravo življenje v suhem
Osnovni problem vlažnih stavb ali stanovanj je slabo ali
poškodovano tesnjenje. Zanesljivo in optimalno tesnjenje zgradb je zato izjemno pomembno. V 80 % vseh
poškodb sta vlaga in voda glavni vzrok. Plesni, lesne
gobe in drugi škodljivi organizmi, ki so posledica vlage
med štirimi stenami, povzročijo pogosto visoke stroške
sanacije, še bolj pomembne pa so nevarnosti za zdravje
in počutje.
Učinkovito tesnjenje zgradb je pomembno predvsem
zato, da se izognemo poškodbam stavb, da ne nastajajo
plesni, da znižamo stroške energije, ker ne nastajajo toplotni mostovi, in da je naše bivanje prijetno. Za optimalno tesnjenje moramo najprej ugotoviti vzrok vlažnosti in
katere materiale bomo tesnili.
Katere tehnologije, postopki in tesnilni sistemi obstajajo?
tesnjenje z zunanje TEKADOM vodotesni premaz
strani
TEKADOM vodotesna masa
TEKADOM bitumen
TEKASIL WS
TEKASIL za krovce
SILIFOB V, B, MP, K
TEKADOM aquakit
tesnjenje razpok na TEKADOM akril grobi
zunanjih stenah
tesnjenje
TEKAFLEX MS 15
priključnih reg na
terasah
tesnjenje na
TEKADOM akrilna tesnilna masa
notranji strani
profi

podjetja o stroki

TEKADOM vodotesni premaz
Premaz za enostavno odpravljanje puščanj na različnih
površinah (terase, balkoni, strehe, ograje) v vseh
vremenskih pogojih, tudi v dežju in snegu. Primeren za
suhe, mokre in mastne površine. Je zelo elastičen, lahko
ga barvamo.
TEKADOM vodotesna masa
Masa za hitra popravila puščanj in za zapolnjevanje
razpok v vseh vremenskih razmerah. Primerna za suhe,
mokre in mastne površine, tudi za bitumen. Odporna na
plesni, lahko jo barvamo.
TEKADOM bitumen
Za lepljenje in tesnjenje oz. hitra popravila razpok, lukenj
in lomov na strehah. Za razpoke v bitumenski lepenki.
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TEKASIL WS
Za tesnjenje vremensko obremenjenih dilatacijskih reg
na fasadah.
TEKASIL za krovce
Za lepljenje in tesnjenje žlebov in zračnikov iz različnih
materialov (pločevina, aluminij, kositer, baker, medenina,
jeklo, svinec, železo).
TEKADOM aquakit
Za hitra popravila puščanj pri vodnih napeljavah, rezervoarjih, centralni kurjavi. Primeren za popravila pod vodo
in v plavalnih bazenih. Vanj lahko vrtamo, ga žagamo,
brusimo, barvamo.

izdelki iz skupine SILIFOB:
• Silifob V – za zaščito glinenih strešnikov, silikatne
opeke, plinobetona, mineralnih ometov bele barve,
izdelkov iz mavca.
• Silifob B – za zaščito mineralnih materialov (opeka,
naravni in umetni kamen, ometi, beton, penobeton,
plinobeton, …).
• Silifob MP – za zaščito marmorja in neglazirane
keramike (okenske police, mizne plošče, spomeniki,
keramične ploščice, …), poleg vodoodbojnega ima
tudi oljeodbojni učinek.
• Silifob K – za zaščito neglaziranega klinkerja in opečnatih tlakovcev, osveži naravno barvo materialov, ki
imajo tako temnejši ton.

TEKADOM akrilna tesnilna masa
Masa za tesnjenje poroznih gradbenih materialov (beton, les, keramične ploščice, ...) in za popravila manjših
razpok na gladkih stenah. Primerna za tesnjenje na
vlažnih površinah. Lahko jo barvamo.
TEKADOM akril grobi
Za zapolnjevanje in popravljanje razpok in lukenj v grobi
steni. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo.
TEKAFLEX MS 15
Za zapolnjevanje dilatacijskih reg v gradbeništvu.
Primeren za zunanje stene, rastlinjake, za tesnjenje
okenskih okvirjev. Odlikuje ga odlična elastičnost, odporen na UV-žarke in na različne vremenske vplive, lahko
ga barvamo.
Za končno zaščito navpičnih in poševnih betonskih površin pred atmosfersko vodo in kapilarno vlago so primerni
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