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LASTNOSTI
Enokomponentno elastično lepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije. Lepilo je 
primerno tako za pritrjevanje različnih tipov folij kot za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje 
parnih ovir.

• Enostaven nanos.
• Dobra oprijemljivost na različne porozne in neporozne podlage.
• Dobra oprijemljivost na različne tipe folij.
• Lepilo lahko nanašamo na vlažne površine.
• Ne vsebuje topil, silikonov in izocianata (»VOC free«).
• Svežo maso lahko enostavno očistimo z vodo.
• Barva: zelena.

TESTI IN CERTIFIKATI
Ustreza zahtevam standarda DIN 4108-7.

PODROČJE UPORABE
Za trajno tesnjenje in pritrjevanje aluminijastih, polietilenskih in poliamidnih folij na 
zaključkih ter stikih s stičnimi gradbenimi elementi, kot so ometi, betonske, lesene in 
kovinske podlage.

Tekafix Folie Enokomponentno 
elastično lepilo na osnovi modificirane 
akrilne disperzije. Lepilo je primerno 
tako za pritrjevanje različnih tipov folij 
kot za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje 
parnih ovir.

Folie

Tekafix Folie, TD_V1_SI_03/18

TEHNIČNI PODATKI
Neutrjena masa
Osnova                                                                               modificirana akrilna disperzija
Videz                                                                                  pasta
Mehanizem utrjevanja                                                           izhlapevanje vode
Gostota                                                                               1200 ± 20 kg/m³
Čast tvorjenja kožice                  23°C/50% rel. vlaž.             ~40 min.
Temperatura nanašanja                                                        od +5°C do +40°C
Utrjena masa
Temperaturna obstojnost                                                       od –20°C do +75°C

TEKAFIX

Za notranjo in 
zunanjo uporabo

Hitro utrjevanje

WATER PROOF

Vodoodporno
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NAVODILA ZA UPORABO
Priprava površine:
Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne in brez umazanije (prah, maščoba). Odstranimo vse 
odkrušene in slabo vezane dele. Lepilo Tekafix Folie nanašamo na podlago neprekinjeno. 
Lepilo nanesemo enostransko in neprekinjeno na strešno folijo ali na gradbeni
element, kot kaže slika. Po nanosu dele, ki jih želimo lepiti oz. tesniti, spojimo in fiksiramo.
Optimalna širina lepljenega spoja naj znaša 25 mm, debelina nanosa lepila pa od 3 do 4 mm.
Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

PAKIRANJE
• 300 ml kartuša 
• 400 ml ali 600 ml črevo
• 200 l sodi
Drugi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE
12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5°C in 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
Produkt ni primeren za uporabo na mestih konstantne obremenitve z vodo.
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev 
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.


