
Za akvarije

Tekafiks za akvarije je trajnoelastična,
silikonska, enokomponentna tesnilna masa
na acetatni osnovi za izdelovanje akvarijev.

LASTNOSTI

• Odličen oprijem na steklo, keramiko, glazirane površine, aluminij in kopelit steklo
• V vertikalnih regah ne polzi
• Dobre mehanske lastnosti
• Prenese 20 % dilatacije 
• Odporen na različne vremenske razmere, dež, sneg, ekstremne temperature
• Kemijsko odporen
• UV obstojen
• Majhni skrčki pri utrjevanju
• Pri utrjevanju sprošča ocetno kislino
• Dolg rok skladiščenja
• V utrjenem stanju je fiziološko neoporečen
• Barva: transparent, črna

PODROČJE UPORABE

• Izdelovanje akvarijev 
• Tesnjenje večjih steklenih konstrukcij
• Tesnjenje stekla, keramike in aluminija

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Osnova ocetno kisli silikon
Izgled pasta
Mehanizem utrjevanja z zračno vlago
Specifična teža 1030 ± 10 kg/m3

Čas tvorjenja kožice 23°C/50% rel. vlaž. 10 - 20 min
Čas utrjevanja 23°C/50% rel. vlaž. 2 mm/dan
Odpornost proti tečenju SIST EN 27390 0 mm
Temperatura nanašanja +5°C do +40°C

Utrjena masa
Trdota Shore A ISO 868 20 - 30
Natezna trdnost SIST EN 28339 0,50 - 0,60 MPa
Modul E 100 % SIST EN 28339 0,40 MPa
Raztezek pri pretrgu SIST EN 28339 150 - 200% 
Natezna trdnost ISO 37 rod 1 > 1,70 MPa
Raztezek pri pretrgu ISO 37 rod 1 > 300%
Sprememba volumna SIST ISO 10563 < 10%
Sposobnost povrnitve SIST EN 27389 98%
Temperaturna obstojnost -40°C do +180°C



NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:
V preteklosti je bila izdelava akvarijev povezana s precejšno
porabo vezivnega sredstva. Stekla so vstavljali v kovinske okvirje
in jih tesnili s specialnimi kiti, običajno s čebeljim voskom.
Danes izdelujemo akvarije brez kovinskega okvirja. Stekla tesnimo
s silikonsko tesnilno maso. Če upoštevamo lastnosti stekla in
silikona, lahko izdelujemo akvarije različnih oblik. Površine, ki jih
tesnimo morajo biti čiste, suhe, brez prahu in maščob. Pritisk
vode v akvariju se porazdeli tudi na zgornje robove stekla.
Pozorni moramo biti, kako izvedemo tesnjenje, glej sliko 1,
Pravilna izvedba tesnjenja stekel pri izdelavi akvarija.

Slika 1: Pravilna izvedba tesnjenja pri izdelavi akvarija

Opozorilo:
Če dodajamo v akvarij zdravila modre barve, obstaja nevarnost,
da se silikon s časom modro obarva.

PAKIRANJE

• 300 ml kartuše (v kartonu 20 kosov)
• 200 l sodi

Drugi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE

Najmanj 12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v
originalno zaprti embalaži. 

VARNOSTNA OPOZORILA

Hranimo izven dosega otrok. Pri delu uporabljamo zaščitne
rokavice. 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.

OPOZORILO

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

TEKAFIKS
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