
Tekasil T

Tekasil T je trajnoelastična, nevtralna,
silikonska, enokomponentna tesnilna masa
za izdelovanje termoizolacijskega stekla.

LASTNOSTI

• Paraprepustnost Tekasila T se med 50°C in 60°C izenači s paraprepustnostjo polisulfidnih
tesnilnih mas.

• V vertikalnih regah ne polzi
• Utrjuje pri sobni temperaturi
• Odličen oprijem na različna stekla (obdelana in neobdelana), plastične in kovinske

distančnike, keramiko, lakiran les, različne plastike kot so polikarbonat, PVC 
• Kompatibilen z vsemi materiali, ki se uporabljajo za izdelavo termoizolacijskega stekla
• Dobre mehanske lastnosti
• Prenese 20 % dilatacije 
• Odporen na različne vremenske razmere, dež, sneg, ekstremne temperature
• Kemijsko odporen
• UV obstojen
• Ne povzroča korozije
• Črn

PODROČJE UPORABE

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

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Osnova nevtalni oksimski silikon
Izgled pasta
Mehanizem utrjevanja z zračno vlago
Specifična teža 1040 ± 10 kg/m3 ali 

1330 ± 10 kg/m3

Čas tvorjenja kožice 23°C/50% rel. vlaž. 5 - 10 min
Čas utrjevanja 23°C/50% rel. vlaž. 4 mm/dan
Odpornost proti tečenju SIST EN 27390 0 mm
Temperatura nanašanja +10°C do +40°C

Utrjena masa
Trdota Shore A ISO 868 20 - 30
Natezna trdnost SIST EN 28339 0,50 - 0,80 MPa
Modul E 100% SIST EN 28339 0,40 - 0,70 MPa
Raztezek pri pretrgu SIST EN 28339 200 - 400% 
Natezna trdnost ISO 37 rod 1 > 1,70 MPa
Raztezek pri pretrgu ISO 37 rod 1 300 - 400%
Sprememba volumna SIST ISO 10563 < 10%
Sposobnost povrnitve SIST EN 27389 98%
Paraprepustnost 2 mm debel film 15 g/m2/dan
Temperaturna obstojnost -40°C do +180°C



NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:
Tekasil T lahko uporabljamo samo na površine, ki  so čiste, suhe
in nemastne. Steklene površine očistimo z vodo, ki vsebuje
detergent ali s topilom. Ostanke topila odstranimo s čisto krpo
preden izhlapi.  
Tekasil T lahko nanašamo z ročno pištolo, s pištolo na zrak ali z
različnimi industrijskimi napravami.

PAKIRANJE

• 300 ml, 400 ml, 600 ml črevesa
• 20 kg, 25 kg vedra
• 200 kg, 250 kg sodi

SKLADIŠČENJE

Najmanj 12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v
originalno zaprti embalaži, črevesa 18 mesecev. 

VARNOSTNA OPOZORILA

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
preskuse za vsak primer uporabe.

TEKASIL
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