
TEKAPURSIL S

Tekapursil S je čistilo za odstranjevanje 
utrjenega silikona.

LASTNOSTI
• Ne teče, je tiksotropna pasta
• Očiščene površine lahko ponovno zatesnimo
• Uporaben za vertikalne, horizontalne in poševne površine
• Odstranjuje plesen s starih reg
• Priporočamo ga pri obnovi in predelavi

PODROČJE UPORABE
Za odstranjevanje utrjenega silikona.

TEHNIČNI PODATKI
Barva bela, rahlo rumena-roza
Izgled pasta z majhnimi zrni
Specifična teža 850 kg/m3

Viskoznost kot pasta

NAVODILA ZA UPORABO
Najprej mehansko odstranimo čim več silikonske tesnilne mase. Nato dodamo Tekapursil S
v rego. Debelina Tekapursila S mora biti 2-3 krat večja kot je debelina ostanka silikona, 
vendar najmanj 4 mm. Pusti, da Tekapursil S reagira s starim silikonom maksimalno 24 ur.
Priporočamo, da preskusite uporabo Tekapursila S najprej na nevidnih delih površine. Po
24 urah odstranimo raztopljeno tesnilno maso in očistimo rege s krpo in vodo. Za 
debelejše nanose je potrebno postopek ponoviti.

Čas delovanja
Čas, ki je potreben za odstranitev silikonske tesnilne mase je odvisen od površine in 
debeline tesnilne mase. Če uporabljamo Tekapursil S na tekstil, potem ga pustimo samo 
30 minut, ker obstaja nevarnost nastanka madeža.

PAKIRANJE 

• 110 ml Tubice

SKLADIŠČENJE
• 24 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti

embalaži.
V času skladiščenja lahko pride do rahlega razbarvanja oziroma spremembe barve, vendar
to ne vpliva na kakovost izdelka.

VARNOSTNA OPOZORILA
Hranimo izven dosega otrok.Preprečiti moramo stik s kožo in očmi. Nosimo primerne
zaščitne rokavice. Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiščemo zdravniško pomoč.
Povzroča opekline. Pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

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