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          TEKAPURSIL S 

LASTNOSTI
Tekapursil S je čistilo za odstranjevanje utrjenega silikona.

• Ne teče, je tiksotropna pasta.
• Očiščene površine lahko ponovno zatesnimo, vendar morajo biti popolnoma čiste.
• Uporaben je za vertikalne, horizontalne in poševne površine.
• Odstranjuje plesen s starih reg.

PODROČJE UPORABE
Za popolno odstranjevanje sveže in utrjene silikonske tesnilne mase z različnih površin. 
Posebno ga priporočamo za optimalno pripravo površine, ki jo želimo ponovno zatesniti s 
silikonom.
Uporaben je za steklo, beton, emajl, ploščice, les, plastiko, opeko, omet in večino tekstila. 

Tekapursil S je čistilo za 
odstranjevanje utrjenega silikona.

TEKAPURSIL S, TD_V1_SI_04/18

TEHNIČNI PODATKI

Barva           bela, rahlo rumenorožnata
Videz           pasta z majhnimi zrni
Specifična teža          850 kg/m³
Viskoznost          kot pasta

NAVODILA ZA UPORABO
Najprej mehansko odstranimo čim več silikonske tesnilne mase, nato pa v rego nanesemo Tekapursil 
S. Debelina nanosa mora biti od 2- do 3-krat večja, kot je debelina ostanka silikona, vendar najmanj 
4 mm. Pustimo, da Tekapursil S reagira s starim silikonom največ 24 ur. Priporočamo, da preizkusite 
uporabo izdelka Tekapursil S najprej na nevidnih delih površine. Po 24 urah odstranimo raztopljeno 
tesnilno maso in očistimo rege s krpo in vodo. Za debelejše nanose je treba postopek ponoviti. Če 
površina še ni popolnoma čista, jo očistimo s čistilom Tekasol Apursil S.

Čas delovanja
Čas, ki je potreben za odstranitev silikonske tesnilne mase, je odvisen od površine in debeline tesnilne 
mase. Če uporabljamo Tekapursil S na tekstilu, ga pustimo le 30 minut, saj lahko sicer nastane madež.

PAKIRANJE
110 ml tubica
Drugi načini pakiranja so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE
24 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti embalaži.
Med skladiščenjem lahko pride do rahlega razbarvanja oziroma spremembe barve, vendar to ne 
vpliva na kakovost izdelka.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije 
o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri 
svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in 
načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

Stop plesen

Hitro utrjevanje

Easy to use

Enostvna uporaba
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