Tekafix Mirror, TD_V1_SI_03/18

TEKAFIX

Mirror
LASTNOSTI
Je enokomponento, nevtralno, silikonsko lepilo, ki se uporablja za lepljenje ogledal.
• Za lepljenje ogledal na različne podlage, kot so emajl, glazirane ploščice, lakiran les
in glaziran klinker.
• Pri vertikalnem nanašanju lepilo ne polzi.
• Odličen oprijem na večino gradbenih materialov brez prednamaza.
• Za oprijem na porozne materiale moramo uporabiti Primer KVZ 16.
• Dobre mehanske lastnosti.
• Odporno na širok spekter kemikalij.
• Ne povzroča korozije.
• Barva: bela in siva.
PODROČJE UPORABE
Lepilo je namenjeno lepljenju ogledal na različne površine. Oprijem na porozne
površine (beton, omet, gips) in nekatere plastike izboljšamo z uporabo prednamaza
TKK. Maso nanašamo v navpičnih ozkih črtah in šele po 48 urah lahko odstranimo
mehansko pritrditev.

TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa
Osnova
Mehanizem utrjevanja
Videz
Specifična teža
Čas tvorjenja kožice
Čas utrjevanja
Odpornost proti tečenju
Temperatura nanašanja
Utrjena masa
Trdota Shore A
Natezna trdnost
Modul E 100%
Raztezek pri pretrgu
Natezna trdnost
Raztezek pri pretrgu
Sprememba volumna
Sposobnost povrnitve
Temperaturna obstojnost

23°C/50% rel. vlaž.
23°C/50% rel. vlaž.
ISO 7390
ISO 868
ISO 8339
ISO 8339
ISO 8339
ISO 37
ISO 37
ISO 10563
ISO 7389

nevtralni oksimski silikon
z zračno vlago
pasta
1430 ±10 kg/m³
7 min.
2 mm/dan
0 mm
od +5°C do +40°C
35–45
0,60–0,70 MPa
> 0,4 MPa
150–250%
> 1,50 MPa
> 250%
< 10%
> 90%
od –40°C do +180°C

Tekafix Mirror je enokomponento,
nevtralno, silikonsko lepilo, ki se
uporablja za lepljenje ogledal.

Zamenjuje mehansko
pritrjevanje

Za notranjo in
zunanjo uporabo

Hitro utrjevanje
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NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo priporočamo test oprijemljivosti lepila na podlago.
Priprava površine:
Površina mora biti suha, trdna, čista, brez prahu in maščob. Odstranimo vse okrušene in slabo
vezane dele.
Način nanašanja:
• Tekafiks za ogledala lepimo vedno v navpičnih ozkih črtah (pribl. 10 mm), v razmiku pribl.
20 cm, neposredno iz kartuše, z ročno ali pnevmatsko pištolo, na zadnjo stran ogledala (slika 1).

Slika 1
• Glede na debelino ogledala velja pravilo: za kg ogledala potrebujemo 20 cm črt silikona.
Primer: za ogledalo, veliko 100 krat 100 cm in debelo 4 mm (teža pribl. 10 kg), potrebujemo
skupno 200 cm črt, to pomeni 3 krat 70 cm. Pri debelini ogledala 8 mm se poraba podvoji, 6
krat 70 cm.
• Nato pritisnemo ogledalo na podlago in s podstavkom preprečimo zdrs in z lepilnim trakom
preprečimo odlepljenje. Pri tem moramo paziti, da ne preprečimo vertikalnega prehoda zraka.
• Mehansko pritrditev lahko odstranimo najprej čez 48 ur.
• Morebitno nameravano tesnjenje lahko izvedemo najprej čez teden dni.
• Svežo maso in orodje očistimo s čistilom Tekafin cleaner, utrjeno maso pa najprej mehansko,
potem pa s čistilom za utrjen silikon Tekapursil S ali Apursil.
PAKIRANJE
• kartuša 300 ml
• sod 200 l
Po dogovoru so možna tudi druga pakiranja.
SKLADIŠČENJE
12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C in 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.
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