
TEKADOM

WATERPROOF COATING
СВОЙСТВА
•  Бързи ремонти при всякакви атмосферни условия.
•  Съответен за сухи и влажни повърхности.
•  Добра адхезия към практически всякакви повърхности – алуминий, цинк, олово, 
 стъкло, камък, асфалт, битум, твърди PVC, покривни керемиди, дърво и др.
•  Проста употреба.
•  Не е необходимо предпокритие.
•  Moже да се нанася върху вертикални повърхности.
•  Запълва пукнатини и дупки с ширина няколко милиметра.
•  Висока еластичност.
•  Moже да се боядисва с акрилни лакове.
•  Напълно устойчив на атмосферни условия.
•  Не e устойчив на разтворители.
•  Не е подходящ за използване с EPS и PVC фолио.

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•  Ремонти на различни видове течове и запълване на пукнатини.
•  Уплътняване на краища около комини, метални покрития, покривни сифони и 
 пукнатини в бетон.
•  Защитно средствo.
•  Вътрешно и външно уплътняване на сгради – 
 балкони, тераси, покриви и огради.
•  Подходящ е и за крайпътни канали.
•  Зa моторни превозни средства и лодки.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Невтвърдена маса
Oсновa синтетична смола с разтворители, 

армирана с влакна
Форма сива паста
Meханизъм на втвърдяване изпаряване на разтворителя
Специфично тегло 1050±10 кг/м³
Време за втвърдяване 24–48 ч.
Teмпература за полагане oт -10°C дo 40°C

Втвърдена маса
Удължение при скъсване 500±50%
Teмпературна устойчивост от -25°C дo +100°C
Разход 1–2 л/м²
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Tekadom Waterproof Coating
е армирана с влакна замазка, която 
се използва като лесно решение на 
проблеми с течове и запълване на 
пукнатини. Осигурява отлична адхезия 
към всякакви повърхности, включително 
мокри и омазнени.
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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Повърхностите се почистват и разхлабените части се отстраняват. Грундът се нанася 
на тънък слой с четка върху пукнатините под прав ъгъл. При по-големи пукнатини 
препоръчваме след няколко дни да се нанесе и втори слой. Ако грундът е прекалено 
гъст, като паста, може да се разреди до 10% с почистващ препарат Tekafin Cleaner, 
нитро разредител или почистващо средство на въглеводородна основа (бензин), за да 
се размазва по-лесно върху повърхността. Инструментите за нанасяне се почистват с 
почистващ препарат Tekafin Cleaner.

ОПАКОВКА
• флакон 1 л

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД
18 месеца в сухо помещение при температура до 25°C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВE, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и 
личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще 
намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се 
предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради 
специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки 
случай на употреба.


