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TEKADOM

LASTNOSTI
Je dvokomponentna mešanica epoksi in merkapto tesnilnih mas. Uporablja se za hitra 
popravila puščanja pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in centralni kurjavi. Ima zelo 
dober oprijem na številne podlage, tudi mokre. Uporablja se lahko celo pod vodo.
Oprijem na različne materiale – vse kovine, keramiko, les, steklo, plastiko in cement.

• Ima zelo dober oprijem na mokre podlage, celo pod vodo.
• Utrdi v 15 minutah.
• Kemijsko odporna.
• Ko je utrjena, jo lahko brusimo, žagamo, barvamo in vanjo tudi vrtamo.
• Lahko jo prebarvamo.
• Ni uporabna za mehke in fleksibilne podlage, kot je guma ipd.

PODROČJE UPORABE
• Popravilo puščanja pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in centralni kurjavi.
• Različna popravila pod vodo, v plavalnih bazenih in akvarijih. 
• Popravilo rezervoarjev za gorivo in bencin.
• Povezovanje različnih cevi z različnim premerom.
• Popravilo čolnov, avtov in prikolic. 
• Tesnjenje cevi.
• Obnovitev vijakov.
• Zamenjava izolacije pri kablu.

Tekadom Aquakit je dvokomponentna 
mešanica epoksi in merkapto tesnilnih mas. 
Uporablja se za hitra popravila puščanja 
pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in 
centralni kurjavi. Ima zelo dober oprijem 
na številne podlage, tudi mokre. Uporablja 
se lahko celo pod vodo.

Aquakit 

TEKADOM Aquakit, TD_V1_SI_05/18

TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa
Osnova      epoksi in merkapto
Videz      bela in sivozelena pasta
Mehanizem utrjevanja     kemična reakcija
Obdelavnost      5–7 min. pri 20°C
Čas utrjevanja pri normalnih pogojih   15 min. pri 20°C
Čas utrjevanja pod vodo     20 min. pri 20°C
Utrjena masa
Specifična teža      2000 kg/m³
Trdota Shore A      75–85
Tlačna trdnost      90 MPa
Natezna trdnost      6,20 MPa
Električna odpornost     5 × 1013 Ohm/m
Temperaturna obstojnost    do +120°C, občasno do +150°C
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NAVODILA ZA UPORABO
• Podlago zdrgnemo z brusilnim papirjem ali kovinsko krtačo, da postane hrapava.
• Odrežemo potrebno količino mase in jo gnetemo dve minuti, dokler ne dobimo enotne barve 
zmesi.
• Hitro nanesemo in močno pritisnemo.
• Takoj po nanašanju površino drgnemo z mokrim prstom ali mokro cunjo.
• Na mestih puščanja, ki so pod pritiskom, luknjico zamašimo z lesenim čepom.
Tekadom aquakit porazdelimo čez čep in naneseno maso nekaj minut pridržimo s prsti ali 
lepilnim trakom.

PAKIRANJE
• plastičen tulec 57 g 

SKLADIŠČENJE
Najmanj 24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v originalno zaprti embalaži.

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.


