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TEKADOM

LASTNOSTI
Je prozorna, elastična tesnilna masa za tesnjenje suhih, mokrih in celo mastnih površin, 
kot so strešne obrobe, razpoke v kritini, tudi bitumenske, rege okoli dimnikov ter obrobe 
strešnih elementov, strešnih oken itn.

• Širok spekter uporabe, hitra popravila v vseh vremenskih razmerah.
• Primerna za suhe in celo mastne površine.
• Gladke površine so lahko vlažne, porozne morajo biti suhe.
• Dober oprijem na praktično vse površine, tudi na asfalt in bitumen.
• Elastična.
• UV-stabilna.
• Odporna proti plesni.
• Kompatibilna z bakrom.
• Enostavna uporaba.
• Prebarvamo jo lahko že po 24 urah.
• Popolnoma brez silikona in izocianata.
• Ne potrebuje prednamaza.
• Barva: transparentna.

PODROČJE UPORABE
• Zapolnjevanje razpok.
• Tesnjenje.  
• Tesnjenje bitumenskih zaključnih reg. 
• Tesnjenje pri slemenskih obrobah. 
• Odprava različnih puščanj. 
• Tesnjenje pri ravnih strehah.

Tekadom Waterproof Sealant  je 
prozorna, elastična tesnilna masa za 
tesnjenje suhih, mokrih in celo mastnih 
površin, kot so strešne obrobe, razpoke v 
kritini, tudi bitumenske, rege okoli 
dimnikov ter obrobe strešnih elementov, 
strešnih oken itn.
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TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa
Kemijska osnova      sintetična guma s topili
Videz       pasta
Mehanizem utrjevanja     izhlapevanje topil
Specifična teža       940 ± 10 kg/m³
Čas tvorjenja kožice   23°C/50% rel. vlaž. ≈ 15 min
Utrjevanje       2 mm/dan
Temperatura nanašanja      od +5°C do +40°C
Utrjena masa
Trdota Shore A      25 ± 5
Temperaturna obstojnost      od –25°C do +100°C

Lahko se barva

UV
UV obstojnost

Za notranjo in 
zunanjo uporabo
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NAVODILA ZA UPORABO
• Površine očistimo in odstranimo zrahljane dele.
• Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino rege poševno 
odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na 
ročni pištoli in potegnemo bat nazaj.
• Čim bolj enakomerno nanesemo.
• Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga 
namočili v gladilno sredstvo Smoothing agent, izravnamo tesnilno maso.
• Če je tesnilna masa uporabljena v vodi, se lahko obarva rumeno, vendar to ne vpliva na 
kakovost materiala.
• Orodje za nanos očistimo s čistilom Teka Cleaner.

PAKIRANJE
• kartuša 300 ml 

SKLADIŠČENJE
18 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.


