
Poliuretansko lepilo za
bitumenske podlage

LASTNOSTI

TEKAPUR lepilo za bitumenske podlage je namenjeno predvsem za lepljenje izolacijskih
plošč na kletne stene zaščitene z bitumenskimi materijali. Lepilo je enokomponenta pena,
ki ima nizko postekspanzijo ter dober oprijem na stiropor, stirodur in bitumenske
izolacijske materiale, nima pa oprijema na polietilen, silikon in PTFE. 

Prednosti:
• manjša poraba lepila zaradi točnejše dozacije
• lažje rokovanje in delo 
• nobenega odtekanja ali kapljanja
• hitreje napredovanje del
• obstojnost na staranje
• hitro sušenje
• deluje kot dodatna izolacija
• manj čiščenja

TEHNIČNI PODATKI

Volumen: 40 - 45 l (prosto penjena) (750 ml)
Gostota pene: 16 - 18 kg/m3

Temperatura uporabe: min. +5°C (površina),
20 – 25°C (doza)

Čas vezanja: 18°C, 60% rel. vlaž. 5 - 10 minut
Odprti čas: 10 - 15 minut
Čas rezanja: ø=3cm, 18°C, 60% rel. vlaž. 20 - 25 minut
Čas utrjevanja: 1,5 - 2 uri, 

odvisno od temperature, 
vlage in debeline nanosa

Temperaturna obstojnost: -40°C do +90°C
Dimenzijska stabilnost: max. - 1 %
Navzemanje vode: DIN 53428 max. 1 vol. %
Tlačna trdnost: DIN 53421 0,04 - 0,05 MPa
Natezna trdnost: DIN 53455 0,07 - 0,08 MPa
Raztezek pri pretrgu: DIN 53455 20 - 30 %
Toplotna prevodnost: DIN 52612 0,036 W/m K pri 20°C
Gorilni razred: DIN 4102, del 1 B2

PODROČJE UPORABE

Zaradi majhne post ekspanzije in dobrega oprijema se uporablja za pritrjevanje in lepljenje
izolacijskih materialov na kletne stene zaščitene z bitumenskimi materiali.

Poliuretansko lepilo nanesemo po površini izolacijske plošče v treh horizontalnih črtah,  ki
so medseboj približno enako razmaknjene. Stranska nanosa naj bosta 3 - 5 cm od roba
plošče. Pred lepljenjem počakamo 1 minuto da lepilo ustrezno ekspandira in ploščo rahlo

Poliuretansko lepilo za bitumenske podlage
je nizko ekspandirajoča enokomponentna
poliuretanska pena namenjena za
pritrjevanje izolacijskih materijalov s
pomočjo montažne pištole na bitumenske
podlage. Utrjuje z zračno vlago.



pritisnemo na podlago. V naslednjih 10 do 15 minut lahko še
poravnamo pritrjeno ploščo. Vse odprtine in fuge nastale pri
lepljenju lahko zapolnimo z istim lepilom. Plošče moramo
ustrezno sidrati ali jih najkasneje 14 dni po uporabi lepila, zasuti z
zemljo oziroma ustreznim drenažnim materialom, kajti je lepilo
namenjeno le kot pomoč pri pritrjevanju plošč. 

Z eno 800 ml dozo se lahko pritrdi ca. 8 - 12 m2 izolacije.

Za najboljše rezultate, priporočamo nanašanje na naslednji način:

NAVODILA ZA UPORABO

Podlage morajo biti čiste, brez prahu, maščob in drugih nečistoč.
Suhe in porozne podlage navlažimo z vodo. Vsebina doze mora
imeti sobno temperaturo. Če je hladnejša jo damo v toplo vodo
(max. T=40°C) za ca. 20 minut. Dozo pred uporabo z ventilom
obrnjenim navzdol močno pretresemo in jo s črnim adapterjem
privijemo na pištolo. S pritiskom na petelin sprožimo izhajanje
pene. Z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole nastavimo
željen iztok pene. Pri menjavi doze novo dozo dobro pretresemo,
porabljeno prazno dozo odstranimo in jo takoj zamenjamo z
novo. Utrjeno peno na šobi pištole odstranimo mehansko. Pri
krajših prekinitvah dela pustimo dozo privito na pištolo. Pri daljši
prekinitvi dela pištolo očistimo s TEKAPUR - čistilom. Površine,
na katere se nanaša pena, morajo biti čiste, brez ostankov prahu
in maščob. Pred nanosom se priporoča navlažitev površin z vodo.
Optimalna temperatura doze pri uporabi je 20 - 25°C. 

PAKIRANJE

• aerosol doze 800 ml

SKLADIŠČENJE

12 mesecev (+10°C do +20°C)
Višje temperature skrajšajo čas uporabe.
Doze skladiščiti v pokončni legi.

VARNOSTNA OPOZORILA

Vsebuje: difenilmetan 4,4' - diizocianat
Standardna opozorila: 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihala in kožo. Možen
rakotvoren učinek. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju
in v stiku s kožo. Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja
zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Lahko povzroči dolgotrajne
škodljive učinke na vodno okolje. Lahko škoduje zdravju dojenčka
preko materinega mleka.
Standardna obvestila: 
Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati meglice. Ob stiku s kožo
takoj izprati z obilo vode in milom. Nositi primerno zaščitno
obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati
zdravniško pomoč in pokazati  embalažo ali etiketo. Uporabljati le
v dobro prezračevanih prostorih.
Dodatna opozorila: 
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte
je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je
niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti
ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri
osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi
astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem
izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme
uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi
zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s
standardom EN 14387).

OPOZORILO

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

TEKAPUR
Poliuretansko lepilo za
bitumenske podlage
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