TKK IZDELKI ZA
INDUSTRIJSKO
UPORABO

3. Tesnjenje in lepljenje panelov in delov na strehi
TKK lepila so elastična, temperaturno obstojna, imajo oprijem na različne materiale in zato so primerna za lepljenje
panelov in delov na strehi.

Za dodatne informacije nas
kontaktirajte:

Priporočeni izdelki:

Tekaflex Hybrid 40

Tekafiks Multi use super

Tekafiks ULTRAFIX

Tekafiks HT

TKK Srpenica d. d.
Srpenica 1
SI-5224 Srpenica
tel: +386 5 38 41 300
info@tkk.si
www.tkk.si

4. Vgradnja vetrobranskega stekla, steklenih delov in zastekljevanje le-teh
TKK Srpenica proizvajalcem in vzdrževalcem avtobusov in vagonov nudi široko paleto izdelkov za lepljenje stekla
in plastike. Izdelki TEKASIL in TEKAFIKS so proizvedeni iz visokokvalitenih polimerov na osnovi silikonov ali
modificiranih polimerov.
Uporabljajo se za vgrajevanje vetrobranskih stekel in lepljenje večjih steklenih delov. Odpornost karoserij motornih
vozil na torzionalno silo je mogoče povečati za 30 %, zahvaljujoč izboljšanim zmogljivostim lepil.

ZA PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE
AVTOBUSOV IN ŽELEZNIŠKIH VAGONOV

Uporaba TKK izdelkov
pri proizvodnji in vzdrževanju
avtobusov in železniških vagonov
TKK tesnilne mase in lepila izpolnjujejo pričakovanja glede kakovosti, ki jih imajo proizvajalci avtobusov, železniških
vagonov, avtomobilov, tovornjakov in vodnih plovil.
Industrijska lepila in tesnilne mase so zasnovana tako, da so močna in vzdržljiva, skrajšujejo oziroma izboljšujejo
delovni proces in zadostujejo vsem zahtevam glede sodobnega oblikovanja in montaže vozil.
TKK lepila in tesnilne mase odgovarjajo vsem zahtevam, kot so:
•
•
•
•
•

elastičnost
togost
temperaturne obstojnost
UV stabilnost
oprijem na različne materiale: les, kovino, plastiko in nove kompozite.

LEPILA SE NE KRČIJO IN NE POKAJO
V večini primerov ni potrebna predpriprava površine, kar pomeni, da:
Skrajša čas proizvodnje

Priporočeni izdelki:

Tekafiks Windscreen

Tekasil T

Glede na lastnosti, izberemo izdelek, ki je primeren za uporabo na določeni fazi izdelave:

1. Lepljenje in tesnjenje podvozja

TKK Srpenica nudi razna čistila, razmaščevalce, sredstva za pripravo in zaščito kovinskih površin.

TKK lepila za podvozje zmanjšujejo količino pritrdilnih elementov, obenem pa povečajo moč in prožnost podvozja.
Včasih je potrebno zaščititi tudi vse vijake na podvozju.

Priporočeni izdelki:

Tekasol Cink 98%

Tekasol MF 101

Tekasol PFTE mazivo

Teka čistilo

Tekasol čistilne krpice

Apursil

Priporočeni izdelki:

Tekafiks HT

6. Vzdrževanje vozil

TKK izdelki TEKAFLEX, TEKAFIKS, TEKADOM in TEKASIL se uporabljajo pri izdelavi notranjosti in zunanjosti vozil.
Omogočajo lepljenje in tesnjenje različnih materialov na tleh, pri motorju, okoli vrat, zapolnjevanje raznih lukenj,
preklopov.
Pomagajo zmanjšati stroške proizvodnje, izboljšajo videz in naredijo notranjost tišjo. Izdelek Tekastrip se uporablja
kot distančnik med dvema materialoma, obenem pa z uporabo le-tega dosežemo vodotesen spoj.

Certifikati:

Priporočeni izdelki:

Tekasil Sanitar Neutral HV

2. Notranje in zunanje tesnjenje okvirjev, zvarov, delov na tleh, zapolnjevanje
lukenj, tesnjene motorja

Bistveno za uspešno delovanje avtobusov in vagonov je redno in zanesljivo vzdrževanje. Tudi avtobusi in vagoni
postanejo izredno ranljivi, če se vzdrževanje zanemari.
Vse spoje je potrebno redno pregledovati in obnavljati. Za vzdrževanje priporočamo izdelke iz skupine TEKASOL.

Tekasol PFTE mazivo

Poveča skrb za okolje

TKK Srpenica ima široko paleto lepil in tesnilnih mas, ki so primerna za izdelavo in popravila avtobusov in železniških
vagonov pri različnih fazah izdelave.

Tekasil Alkoksi Neutral

5. TKK sredstva za pripravo in zaščito površin ter čiščenje

Tekasol Sprej za odvijačenje

Znižuje stroške

Tekasol Univerzalno mazivo
Priporočeni izdelki:

Tekaflex MS 40
Tekafiks ULTRAFIX

www.tkk.si

Tekadom Hydroblocker
Superelastik

Tekastrip
Tekasil 300°C Neutral

Tekafiks ULTRAFIX
Tekasil Alkoksi
Neutral
Tekasil Sanitar
Neutral HV
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Tekaflex Hybrid 40
Tekadom Hydroblocker
Superelastik
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Tekaflex
MS 40
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Elastična tesnilna masa
primerna za lepljenje in
tesnjenje elastičnih spojev
pri proizvodnji vagonov in
avtobusov.
Ima dober oprijem na
kovino, les in plastiko.

Tekafiks Multi
use super
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Tekaflex
Hybrid 40
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Tekafiks HT
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Tekafiks Multi
use super
Tekafiks ULTRAFIX
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Tekaflex Hybrid 40

Tekafiks HT
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Tekafiks
Windscreen
Za vgrajevanje vetrobranskega
stekla v razna vozila.
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Močno tesnilo, ki se uporablja
za tesnjenje kovin in umetnih
mas.
Odlikuje ga visoka začetna
lepilna trdnost.

Tekaflex MS 40

Tekasil T

Za tesnjenje delov, kjer se
zahtevajo močnejši spoji,
za vidne in nevidne spoje, v
kabinskem delu.
Tesni kovino in plastiko.

Za tesnjenje močnejših spojev
med kovinami, poliestrom.

Tekasil T

Tekafiks
ULTRAFIX

Tekafiks Multi
use super
Zelo močno tesnilo, ki se
uporablja za tesnjenje kovin,
blatnikov, prirobnic.
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Samozalivna elastična tesnilna
masa za lepljenje
različnih materialov
(les-les, les-plastika,
les-kovina) in zaščita
le-teh.
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Tekasil 300°C Neutral

Tekadom Hydroblocker
Superelastik
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Tekasil 300°C Neutral

Tekasil Alkoksi
Neutral

7

Visokokvalitetna silikonska
tesnilna masa za steklo,
keramiko, plastiko, kovino in
vezane plošče. Je elastistična.
Ne da se barvati.
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Tekaflex MS 40

Tekasil Sanitar
Neutral HV

Tekafiks
Windscreen

Tekadom Hydroblocker
Superelastik

Tekafiks HT

Tekastrip

Teka čistilo

Apursil

Tekasol Cink 98%

Tekasol MF 101

Je plastičen tesnilni
trak, ki se uporablja v
proizvodnji vagonov za
tesnjenje razmikov na
kovini, lesu in plastiki.
Je rahlo lepljiv.

Za razmaščevanje
in čiščenje vseh
vrst površin pred
nadaljnjo obdelavo.

Za čiščenje ostankov
vseh vrst utrjenih lepil,
tudi silikonov,
za odstranjevanje
raznih nalepk in etiket.

Ščiti kovinske površine pred
korozijo in atmosferskimi
vplivi.

Ščiti in preprečuje rjavenje in
korozijo, za odstranjevanje
maščob in umazanije.
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Tekasil Sanitar
Neutral HV
Silikonska tesnilna masa z
visoko viskoznostjo. Primerna
za zaščito vseh vrst vijakov na
vozilu in podnožju.
Preprečuje nastanek plesni.
Primeren za tesnenje v
sanitarijah.
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Tekasil 300°C Neutral

Visokokvalitetno lepilo in tesnilo
za tesnjenje stekla, keramike,
plastike, kovine in vezanih
plošč, ki so stalno izpostalvljene
vibracijam, termičnim vplivom
in krčenju. Masa je elastistična
tudi pri povišani temperaturi do
+250 °C.
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Tekasil T

Za izdelovanje,
zastekljevanje
in popravilo
termoizolacijskih
stekel na vozilu.
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Tekasil Alkoksi
Neutral

Tekasol PFTE mazivo

Tekasol Čistilne
krpice

Tekasol Sprej za
odvijačenje

Tekasol Univerzalno
mazivo

Podmazuje in ščiti
površine pred vlago
in umazanijo.

Za odstranjevanje ostankov
maščob, olj, barv,
premazov, PU pene,
tesnilnih mas, smol iz rok,
orodja in površin.
Delujejo antibakterijsko.

Za odpuščanje vijakov,
navojev, zglobov in
zarjavelih delov.

Za preprečevanje trenja med
strojnimi deli in premičnimi
površinami, kot so tečaji,
ključavnice, motorji in ležaji.
Je vodoodporno mazivo na
osnovi mineralnih olj.

