
BALKONI IN TERASE
SISTEMI ZA TESNJENJE



CEMENTOL SMB, CEMENTOL ELASTOSIL 34, 

TEKATRAK HIDROIZOL, TEKATRAK HIDROIZOL SL, 

TEKATRAK HIDROIZOL MA 12, TEKATRAK HIDROIZOL MA 35,

TEKATRAK HIDROIZOL KN, TEKATRAK HIDROIZOL KZ, TEKAFLEX MS 15,

TEKAMAL HIDROIZOL EL, TEKAFLEX MS 15, TEKAFLEX PU 15, 

TEKASIL NEUTRAL PROFI, TEKADOM VODOTESNA MASA,

SILIFOB B, SILIFOB MP, SILIFOB K

SISTEM ZA BALKONE IN TERASE

1 Izdelava naklonskega cementnega estriha

2 Nanašanje prednamaza na vpojne površine

PPoommeemmbbnnoo::
PPrrii  ddeelluu  zz  nnaavveeddeenniimmii  pprrooiizzvvooddii  TTKKKK  SSrrppeenniiccaa  jjee  ttrreebbaa  OOBBVVEEZZNNOO  uuppoošštteevvaattii  nnaavvooddiillaa  iizz  tteehhnniiččnniihh  iinnffoorrmmaacciijj..  PPrreedd  iinn  mmeedd  iizzvvaajjaannjjeemm  ddeell  mmoorraajjoo  bbiittii  iizzppoollnnjjeennii  vvssii  ppooggoojjii  
gglleeddee  vvaarrnnoossttnniihh  zzaahhtteevv..  DDeellaa  llaahhkkoo  iizzvvaajjaajjoo  llee  ssttrrookkoovvnnoo  uussppoossoobblljjeennii  ddeellaavvccii,,  kkii  ssoo  sseezznnaannjjeennii  zz  mmaatteerriiaallii  iinn  nnjjiihhoovviimmii  llaassttnnoossttmmii  tteerr  ppoozznnaajjoo  pprreeddppiissaannee  ppoossttooppkkee..

CCeemmeennttooll®® SSMMBB
Kemijski dodatek – plastifikator 
za zemeljsko vlažne betone.

Odlična homogenizacija, lažje vgrajevanje 
in višje tlačne trdnosti betona.

ročke 10 kg
baloni 50 kg
kontejnerji 1m3

0,2 – 0,5 % na maso cementa
(0,2 do 0,5 kg na100 kg cementa)

CCeemmeennttooll®® EEllaassttoossiill  3344
Polimerna disperzija, redčenje z
vodo v razmerju 1 : 4 do 1 : 3.

Regulacija vpojnosti površine, nanašanje 
s čopičem.

plastenke 1 kg
ročke 10 kg
baloni 50 kg

ca. 20 – 40 g/m2 (pri redčenju 1 : 4)
ca. 25 – 50 g/m2 (pri redčenju 1 : 3),
če porabimo 100 – 200 g raztopine/m2



VGRADNJA ESTRIHA IN PRIPRAVA STEN



3 Vgrajevanje vogalnih tesnilnih trakov in manšet

4 Izdelava vodotesnega premaza

33//11 TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll
Trajnoelastični gumiran trak na 
poliesterski mrežici s sredinsko 
raztezno cono.

TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll  SSLL  
Samolepilni elastični trak na osnovi lepila 
iz butil-kavčuka na polipropilenski tkanini.

33//22 TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll  MMAA  1122  
Manšeta za steno, enake kvalitete
kot Tekatrak Hidroizol.

33//33 TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll  MMAA  3355
Manšeta za tla, enake kvalitete 
kot Tekatrak Hidroizol.

33//44 TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll  KKNN
Kotnik notranji, enake kvalitete 
kot Tekatrak Hidroizol.

TTeekkaattrraakk  HHiiddrrooiizzooll  KKZZ
Kotnik zunanji, enake kvalitete 
kot Tekatrak Hidroizol.

33//55 TTeekkaafflleexx  MMSS  1155
Trajno elastična tesnilna masa 
na osnovi modificiranega silikona.

Zagotavljanje vodotesnosti vseh stikov tla-stena 
ali stena-stena. Trak na robovih pritisnemo v sveži
premaz Tekamal Hidroizol EL. Trakove spajamo s
Tekaflex MS 15 ali pa jih polagamo na preklop.

Zagotavljanje vodotesnosti stikov tla-stena, 
stena stena in vogalov. Dober oprijem na vse 
vrste suhih podlag.

Zagotavljanje vodotesnosti instalacijskih prebojev
na stenah. Manšete na robovih vgradimo v sveži
premaz Tekamal Hidroizol EL.

Zagotavljanje vodotesnosti odtokov in 
instalacijskih prebojev na tleh. Manšete na
robovih vgradimo v sveži premaz Hidroizol EL.

Zagotavljanje vodotesnosti notranjih vogalov. 
Kotnik na robovih vgradimo v sveži premaz
Hidroizol EL, s trakovi ga spojimo s 
Tekaflex MS 15 tesnilno maso.

Masa za medsebojno spajanje 
Tekatrak Hidroizol trakov in kotnikov.

kolut 50 m
v kartonu

kolut 10 m,
20 m v 
kartonu

25 kosov v
kartonu

10 kosov v
kartonu

50 kosov v
kartonu

kartuše 290 ml

širina 120 mm, 
sredinska gumirana cona
70 mm

širina 80 mm, 100 mm

dimenzije: 120 mm x 120 mm,
sredinska gumirana cona
100 mm x 100 mm

dimenzije: 350 mm x 350 mm, 
sredinska gumirana cona
330 mm x 330 mm

širina 120 mm,
dolžina obeh krakov 140 mm.

11,6 tm pri nanosu 5 mm x 5 mm

TTeekkaammaall  HHiiddrrooiizzooll  EELL
Dvokomponentna vodonepropustna
polimer-cementna malta.

Elastična vodonepropustna malta za zaščito in tesnenje teras,
kopalnic, bazenov, ravnih streh ipd. Nanos v dveh med seboj 
pravokotnih slojih, debelina enega sloja min. 1 mm. V še 
svež prvi sloj vgradimo armirno mrežico iz steklenih vlaken.

komponenta A:
vreče 25 kg
komponenta B:
ročke 16 kg

ca. 1,0 kg/m2/mm komponente A +
ca. 0,6 kg/m2/mm komponente B



IZDELAVA VODOTESNE POVRŠINE



5 Lepljenje keramičnih ploščic oz. dekorativne obloge

EEllaassttiiččnnoo  cceemmeennttnnoo  lleeppiilloo

6 Tesnjenje dilatacijskih reg

GGlleeddee  nnaa  mmaatteerriiaall,,  kkii  ggaa  tteessnniimmoo,,  ssee  ooddllooččiimmoo  kkaatteerroo  tteessnniillnnoo  mmaassoo  uuppoorraabbiimmoo::

TTeekkaafflleexx  MMSS  1155
Trajnoelastična enokomponentna
tesnilna masa na osnovi MS polimera.

TTeekkaafflleexx  PPUU  1155
Trajnoelastična enokomponentna
poliuretanska tesnilna masa.

TTeekkaassiill  NNeeuuttrraall  PPrrooffii
Trajnoelastična enokomponentna
nevtralna silikonska tesnilna masa.

TTeekkaaddoomm  vvooddootteessnnaa  mmaassaa
Elastična enokomponentna tesnilna
masa na osnovi sintetičnega kavčuka

Za tesnjenje reg/stikov med plastiko, kovino in betonom.
Če tesnimo beton, moramo uporabiti Prednamaz KVZ 16.

Za tesnjenje reg/stikov med plastiko, kovino in betonom.
Primeren, kjer se pričakujejo velike dilatacijske 
obrementive. Pri tesnjenju na poroznih površinah 
moramo uporabiti Prednamaz PU 10.

Za tesnjenje reg/stikov med različnimi materiali (beton,
opeka, kamen, keramika, jeklo, večina plastik). 
Odporen na različne vremenske razmere. Pri tesnjenju 
na poroznih površinah moramo uporabiti Prednamaz 
KVZ 16, pri nekaterih plastikah pa Prednamaz PL.

Za tesnjenje reg/stikov med različnimi     materiali.
Dober oprijem na vse površine, tudi aassffaalltt  iinn
bbiittuummeenn. Ne potrebuje prednamaza.

kartuše 290 ml
črevesa 600 ml

al-kartuše 310 ml
črevesa 600 ml

kartuše 300 ml
črevesa 300 ml,
400 ml, 600 ml
sodi 200 l

kartuše 300 ml

8 tm pri regi 6 mm x 6 mm
(290 ml pakiranje)

8,6 tm pri regi 6 mm x 6 mm 
(310 ml pakiranje)

8,3 tm pri regi 6 mm x 6 mm 
(300 ml pakiranje)

12 tm pri regi 6 mm x 6 mm

Za lepljenje keramičnih ploščic na Tekamal Hidroizol EL uporabimo izboljšano (elastično) cementno lepilo, tipa C2.

7 Zaščita fugirnih mas in dekorativnih oblog

77//11 SSiilliiffoobb  BB
Silikonska vodoodbojna
impregnacija za mineralne materiale.

77//22 SSiilliiffoobb  MMPP  
Silikonska vodoodbojna impregnacija 
za marmor in neglazirano keramiko.

77//33 SSiilliiffoobb  KK
Silikonska vodoodbojna impregnacija za zaščito
neglaziranega klinkerja in opečnih tlakovcev.

Končna zaščita mineralnih materialov pred vodo in vlago.
Ne naredi filma, videz materiala ostane nespremenjen,
zmanjšan razvoj mikroorganizmov, lažje čiščenje.

Brezbarvna zaščita marmorja pred vpijanjem vode,
vlage in olj. Lažje vzdrževanje in čiščenje.

Končna zaščita neglaziranega klinkerja in opečnih
tlakovcev pred vpijanjem vode. Osveži naravno barvo 
in omogoča lažje vzdrževanje in čiščenje.

doze 0,8 kg
ročke 4 kg
sodi 160 kg

doze 0,4 kg
ročke 4 kg

doze 0,4 kg
ročke 4 kg

0,2 – 0,5 kg/m2, odvisno od
poroznosti podlage

0,02 – 0,05 kg/m2, odvisno od 
vpojnosti podlage

ca. 0,02 kg/m2 za klinker ploščice
ca. 0,10 kg/m2 za opečne tlakovce



TESNJENJE DILATACIJSKIH REG IN ZAŠČITA



TKK PPOIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
tel. +386 5 38 41 300, fax +386 5 38 41 390, 

www.tkk.si, info@tkk.si
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