strokovna revija o talnih oblogah, ambientu in zunanji ureditvi

TKK proizvodi za zaščito
pred vodo in vlago
Poškodbe mineralnih gradbenih materialov (opeka, ometi,
beton ipd.) so pogosto posledica vpijanja vode oziroma
vlage zaradi poroznosti materialov ali zaradi prodiranja skozi
razpoke, nastale zaradi kemijskih, ﬁzikalnih ali mehanskih
obremenitev. Zato je zelo pomembno, da vse površine, ki so
izpostavljene delovanju vode/vlage, zaščitimo z ustreznimi
zaščitnimi sredstvi ali vodonepropustnimi premazi.
• Silifob N – za zaščito betonskih površin, izpostavljenih delovanju vode in soli.
Z zaščitnim premazom Tekaprotekt PR-S zaščitimo
tiskane betone in različne okrasne betonske izdelke
pred atmosferskimi vplivi in mehansko obrabo.
S hidroizolacijsko injekcijsko tekočino Silifob HIT
učinkovito zmanjšamo dvig kapilarne vlage v starih
kamnitih in opečnatih zidovih.

podjetja o stroki

Slika Silifob 4 : Plinobeton, zaščiten s Silifobom,
silikonsko vodoodbojno impregnacijo:
viden kapljičast, vodoodbojen učinek

Za končno zaščito navpičnih in poševnih betonskih
površin pred atmosfersko vodo in kapilarno vlago so
primerni izdelki SILIFOB:
• Silifob V – za zaščito glinenih strešnikov, silikatne
opeke, plinobetona, mineralnih ometov bele barve
in izdelkov iz mavca.
• Silifob B – za zaščito opeke, naravnega in
umetnega kamna, ometov, betona, penobetona,
plinobetona, …
• Silifob MP – za zaščito marmorja in neglazirane
keramike (npr. okenske police, mizne plošče,
spomeniki, keramične ploščice, …), poleg vodoodbojnega ima tudi oljeodbojni učinek.
• Silifob K – za zaščito neglaziranega klinkerja
in opečnih tlakovcev, osveži naravno barvo
materialov.
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Za zaščito pred vlago in vodo pod
pritiskom so primerni TEKAMAL
HIDROIZOL in TEKADOM vodonepropustni premazi:
• Tekamal Hidroizol N in S – za
sanacijo in dodatno zaščito

vlažnih betonskih tal in zidov, kleti, kanalizacije,
vodnih zbiralnikov, vodohramov, lovilnih bazenov
za gorivo, silosov, greznice ipd.; Tekamal Hidroizol
S je bolj fleksibilen.
• Tekamal Hidroizol EL – elastični premaz, še
posebej primeren za zaščito in tesnjenje teras,
balkonov, kabin za tuširanje, kopalnic in bazenov
tik pod keramično oblogo.
• Tekadom vodotesni premaz – za tesnjenje in
zaščito betonskih kostrukcij in vlažnih prostorov
– balkoni, terase, strehe, ograje, obcestni jarki,
obrobe dimnikov ipd.
V kombinaciji z vodonepropustnimi premazi za vodotesno izvedbo stikov in reg ter odtokov priporočamo
uporabo tesnilnih trakov TEKATRAK HIDROIZOL
(trakovi, kotniki, manšete), za njihovo medsebojno
spajanje pa uporabo tesnilne mase TEKAFLEX MS
15.
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