
1200°C 

Tekadom 1200°C je enokomponentna ogn-
jeodporna tesnilna masa na osnovi anorgan-
skih silikatov. Uporablja se za hitra popravila
kaminov, peči, dimnikov, ognjeodpornih
zidakov.

LASTNOSTI

• Brez vonja
• Ne vsebuje azbesta
• V vertikalnih regah ne teče
• Odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, aluminij, šamotna opeka, steklo,

jeklo, železo) brez prednamaza
• Dobre mehanske lastnosti
• Ni primeren za tesnjenje dilatacijskih reg
• Odporen na različne vremenske razmere, dež, sneg, ekstremne temperature
• Temperaturno odporen od -20°C do 1200°C
• Nanašamo ga pri temperaturi od +5°C do +35°C
• Preprečuje širjenje ognja, dima in plinov
• Barva: črna, umazano bela

PODROČJE UPORABE

Za tesnjenje in popravilo reg, kjer se zahteva visoko temperaturno odpornost do 1200°C in
ognjeodpornost: peči, dimniki, štedilniki, tesnjenje okoli cevi. Nanaša se lahko na beton,
aluminij, šamotno opeko, steklo, jeklo, železo.
Ustreza normi REI 120/180. To pomeni, da lahko maso izpostavimo 1200°C in prepreči šir-
jenje ognja, dima in plinov.

TEHNIČNI PODATKI

Barva črna
Specifična teža 2000 ± 10 kg/m3

Temperaturna obstojnost -20°C do +1200°C
Temperatura nanašanja +5°C do +35°C
Temperatura vžiga nevnetljivo in negorljivo
Sprememba volumna cca 35 %

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:
Površina, ki jo tesnimo mora biti trdna, čista, brez prahu in maščob. Odstranimo vse
okrušene in slabo vezane dele. Pred uporabo je potrebno površino, ki jo tesnimo, navlažiti. 

Priprava rege in kartuše:
Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino rege poševno
odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico
na ročni pištoli ter potegnemo bat nazaj. Maso vtisnemo v globino in jo takoj po nanosu
pogladimo z lopatico ali z mokro krpo in višek odstranimo še preden masa utrdi. Masa utr-
juje 24h, lahko jo počasi segrevamo. Pri utrjevanju se na površini lahko pojavijo majhne
razpoke, ki so posledica krčenja tesnilne mase. Odstranimo jih tako, da nanesemo dodaten
sloj, ki se bo sprijel s prejšnjim. Po uporabi je potrebno orodje dobro sprati z vodo, ker je
utrjeno maso zelo težko odstraniti.
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PAKIRANJE

• 300 ml kartuše (v kartonu 20 kom)

SKLADIŠČENJE

Najmanj 12 mesecev v suhem  prostoru od 10°C do 25°C. Ne
skladiščiti v bližini mrzlih ali vročih teles.

VARNOSTNA OPOZORILA

Ni primerno, da maso nanašamo v vlažnih prostorih. 
Hranimo izven dosega otrok. Dražljivo za kožo in oči. Svetujemo
uporabo zaščitnih rokavic in očal. Če pride masa v kontakt z očmi
takoj speremo z veliko vode in poiščemo zdravniško pomoč. Če
delamo v zaprtih prostorih, poskrbimo za dobro prezračevanje.
Po uporabi je potrebno orodje dobro sprati z vodo, ker je utrjeno
maso zelo težko odstraniti. Če se pri odpiranju kartuše pojavi pro-
zorna tekočina, to ne vpliva na kvaliteto mase.

OPOZORILO

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

TEKADOM
1200°C 
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