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TEKADOM

LASTNOSTI
Je enokomponentna tesnilna masa na osnovi bitumna. Uporablja se za lepljenje in 
tesnjenje različnih materialov na strehah.

• Enostavna uporaba.
• Ne potrebuje prednamaza.
• Dober oprijem na pločevino, aluminij, baker, medenino, keramiko, bitumen, beton, zid,
omet, strešno opeko in strešno lepenko.
• Odporna je proti dežju in vremenskim razmeram.
• Zaradi plasto-elastičnih lastnosti dobro prenaša vsa premikanja zaradi temperaturnih
sprememb.

PODROČJE UPORABE
• Hitra popravila razpok, lukenj, lomov na strehah in med starimi membranami.
• Tesnjenje med membrano in vertikalno betonsko steno.
• Razpoke v bitumenski lepenki.
• Tesnjenje razpok, žlebov in reg med betonom, zidom, ometom, pločevino, bakrom,
cinkom in aluminijem.
• Primerna za lepljenje delov, ki se prekrivajo, da dosežemo vodotesen spoj.
• Primerna za tesnjenje streh tipa »Tegola Canadese«.
• Tesnjenje pokrovov pri dimniku.
• Ni primerna za lepljenje poliuretana in polistirena.
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materialov na strehah.

Bitumen 

TEKADOM Bitumen, TD_V1_SI_03/18

TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa
Kemijska osnova     bitumen s topili
Videz        gosta črna pasta
Mehanizem utrjevanja     izhlapevanje topil
Specifična teža      1400 ± 40 kg/m³
Suha snov      85–95%
Čas tvorjenja kožice                ≈ 30 minut
Temperatura nanašanja     od +5°C do +35°C
Utrjena masa
Konsistenca      plastična masa
Temperaturna obstojnost     od –30°C do +80°C
Shora A      10–15

UV obstojnost

SILICONE
IZOCIANATE

FREE
Brez silikona 
in izocianata

Za notranjo in 
zunanjo uporabo

UV
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NAVODILA ZA UPORABO
Površine morajo biti suhe, čiste ter čvrste in brez prahu. Material lahko nanašamo z ročno 
pištolo ali s pištolo pod pritiskom, točkovno ali v črtah. Črte naj bodo 4 cm narazen. Če 
lepimo vsaj 4 m², je poraba od 650 do 850 g/m². Če nanašamo točkovno, računamo od 50 
do 80 g porabe za eno piko. Na m² nanesemo približno 10 točk.
Če je stara membrana poškodovana in so na njej nevezani delci, jih je treba temeljito odstra-
niti in nanašati Tekadom Bitumen na zdravo površino. Za čiščenje uporabite čistilo Teka 
Cleaner ali Tekafin Cleaner.

PAKIRANJE
• kartuša 300 ml 
• po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE
Najmanj 24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter 
informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod 
lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev 
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.


