TKK sistem
za balkone
in terase

Pogoste težave pri terasah in balkonih so zamakanje
in poškodbe, ki nastanejo kot posledica zamakanja
zaradi vpijanja vlage v porozen naklonski estrih,
zatekanja vode skozi razpoke, nastale na stikih
plošča-stena, na mestih prebojev in/ali pronicanja vode
skozi fugirane površine, redkeje skozi same obloge.

V

oda, ki se nabira, lahko zaradi ciklusov zmrzovanja-odtaljevanja povzroči razpadanje
poroznega estriha in odstopanje keramičnih oblog, ob neustrezni hidroizolaciji pod naklonskim estrihom lahko pronica v prostore pod teraso/balkonom
ali pa povzroča izsoljevanje/cvetenje na
fugiranih površininah.
Z uporabo TKK sistema proizvodov za balkone in terase se brez
uporabe klasične bitumenske hidroizolacije izognemo vsem tem težavam.
Sistem je primeren tako za novogradnje
kot za popravilo že obloženih balkonov/
teras, v tem primeru Tekamal Hidroizol EL vgradimo na obstoječe zaključne obloge, ki pa morajo biti pred tem
primerno očiščene, čvrste in sprijete s
podlago (tč. 2 do tč. 7).

VGRADNJA ESTRIHA IN
PRIPRAVA STEN
1 Cementol SMB omogoča
izdelavo kakovostnega,
homogenega, dobro
skompaktiranega/zgoščenega
naklonskega estriha.
2 Močno vpojne ali
neenakomerno vpojne betonske
podlage pred vgradnjo
estriha impregniramo z redčeno
raztopino Cementola Elastosil 34.
Z njo pred lepljenjem oblog ali
nanašanjem ometa
impregniramo tudi vpojne stene.
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IZDELAVA
VODOTESNE
POVRŠINE
3 Nepropustnost stikov
tla-stena in stena-stena
zagotovimo z
vgradnjo Tekatrak
Hidroizol tesnilnih
trakov in kotnikov, ki jih
med seboj zlepimo s
tesnilno maso
Tekaflex MS 15.
Instalacijske preboje
zatesnimo s
Tekatrak Hidroizol
manšetami.
4 Popolno vodotesnost
dosežemo z zaščito
estriha z elastičnim
tankoslojnim
vodotesnim premazom
Tekamalom Hidroizol EL,
ki ga po navodilih iz
tehnične informacije
vgradimo na
naklonski estrih ter na
čelo in odkapni zob
balkona/terase v
skupni debelini
najmanj 2 mm.

TESNJENJE
DILATACIJSKIH
REG IN ZAŠČITA

Za dodatne informacije nas kontaktirajte:
tel.: 05 38 41 350/352, faks: 05 38 41 390,
e-pošta: info@tkk.si, splet: www.tkk.si
TKK SRPENICA, Srpenica 1, 5224 Srpenica

PR informacija: TKK Srpenica d.d.

5 Za lepljenje
keramičnih ploščic na
Tekamal Hidroizol EL
moramo uporabiti
izboljšano lepilo
(fleksibilno/elastično
lepilo, razred C2) in
kakovostno fugirno
maso, primerno za
izbrano velikost reg in
za zunanje površine.
6 Dilatacijske rege
zatesnimo s trajnoelastičnimi tesnilnimi
masami: Tekaflex MS 15,
Tekaflex PU 15 ali
Tekasil Neutral Profi.
Tesnilno maso
izberemo glede na
vrsto materialov, ki jih
tesnimo, in
pričakovane
obremenitve dilatacij.
7 Nazadnje pa za
dolgotrajen in lep
izgled ter trajnost
fugirne mase in
dekorativnih oblog ali
ograj iz naravnega ali
umetnega kamna
uporabimo eno
od TKK vodoodbojnih
silikonskih
impregnacij
Silifobov V / B / MP
ali K.
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