
Tekasil T 2K

Tekasil T 2K je trajnoelastična, nevtralna,
silikonska, dvokomponentna tesnilna masa
namenjena za sekundarno tesnjenje pri
izdelavi termoizolacijskega stekla.

LASTNOSTI

• Odličen oprijem na različna stekla (obdelana in neobdelana), plastične in kovinske
distančnike

• Kompatibilen z materiali, ki se uporabljajo za izdelavo termoizolacijskega stekla
• UV obstojen
• Odporen na različne vremenske razmere, vodo, vlago
• Brez topil
• Nevtralen, skoraj brez vonja
• Ne povzroča korozije
• V vertikalnih regah ne teče
• Utrjen je stabilen pri nizkih (-50°C) in visokih (180°C) temperaturah
• Lahko ga nanašamo pri temperaturi od +10°C do +60°C
• Zelo majhen skrček pri utrjevanju
• Barva: črna

UPORABA

• Sekundarna tesnilna masa za izdelavo termoizolacijskega stekla
• Posebno ga priporočamo tam, kjer pride do velikih obremenitev z UV žarki in želimo čim

hitrejše utrjevanje in tega ne moremo doseči z enokomponentimi silikonskimi tesnilnimi
masami



TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Mehanizem utrjevanja kemijsko, kondenzacija

Komponenta A Komponenta B
Izgled pasta pasta
Barva umazano bela črna
Gostota 1370 kg/m3 1060 kg/m3

Viskoznost 200 ± 20 Pas 50 ± 10 Pas

Vmešana masa A in B komponenta
Pred mešanjem je potrebno zagotoviti, da sta A in B komponenti homogeni. 
Maso vmešamo v razmerju A komponenta : B komponenta 10 : 1 volumsko oz. 10 : 0,77 utežno.

standard vrednost
Barva črna
Odpornost proti tečenju SIST EN 27390 0

A+B-20x10mm
Čas obdelavnosti 23°C/50% rel. vlaga 30 minut
Sprememba volumna SIST EN 10563 < 10 %
Trdota Shore A 
- po 2h 23°C/50% rel. vlaga 7
- po 4h 25
- po 6h 29
- po 24h 35
- Po 3dneh 40
Natezna trdnost  po 24h SIST EN 28339 0,8 MPa
23°C/50% rel. vlaga ISO 37 2,3 MPa
Raztezek pri pretrgu po 24h SIST EN 28339 250 %
23°C/50% rel. vlaga ISO 37 350 %
Modul E 100 po 24h SIST EN 28339 0,4
23°C/50% rel. vlaga ISO 37 0,8 MPa
Temperaturna odpornost od – 40°C do +180°C

NAVODILA ZA UPORABO

Tekasil T 2K je dvokomponentna tesnilna masa, ki jo je potrebno
premešati v pravilnem razmerju, da dobimo enakomerno črno
mešanico. Pred mešanjem je potrebno zagotoviti, da sta A in B
komponenti homogeni.

Razmerje mešanja:
A komp. (osnovna masa) : B komp.(zamrežilec)
utežno 10 : 0,77
volumsko 10 : 1

Medtem, ko je A komponenta na zraku stabilna, pa B
komponenta na zraku hidrolizira in zato ne sme biti izpostavljena
zračni vlagi. Maksimalno variranje razmerja mešanja je lahko
±10%, z namenom, da prilagodimo čas obdelavnosti in čas
utrjevanja. Maksimalna temperatura pri procesu je lahko največ
60°C. Da dosežemo optimalne mehanske lastnosti in optimalno
oprijemljivost, se moramo izogibati vnosu zraka v maso. Tesnilno
maso moramo enakomerno pogladiti v času obdelavnosti, da
dosežemo dober oprijem na obeh straneh rege.

PAKIRANJE

A komponenta: kovinski sod 190 l
B komponenta: plastično vedro 19 l

SKLADIŠČENJE

Najmanj 6 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v
originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNI UKREPI

Komponenta A ni škodljiva ali agresivna, je stabilna in ne reagira z
zračno vlago. S komponento B moramo ravnati previdno.
Izogibamo se kontaktu z očmi in kožo. Hranimo izven dosega
otrok. Nosimo primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
Izogibamo se daljšemu kontaktu neutrjene tesnilne mase s kožo.
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
preizkuse za vsak primer uporabe.

TEKASIL
Tekasil T 2K
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