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Nizka postekspanzija

Hitro utrjevanje

Zamenjuje mehansko 
pritrjevanje

TEKAPUR

LASTNOSTI
Tekapur Bitumen Adhesive gun grade je namenjen predvsem za lepljenje izolacijskih 
plošč na kletne stene, ki so zaščitene z bitumenskimi materiali. Poliuretansko lepilo ima 
nizko postekspanzijo ter dober oprijem na stiropor, estrudirani polistiren in bitumenske 
izolacijske materiale. 

Prednosti uporabe Tekapur Bitumen Adhesive gun grade:
• enostavna uporaba,
• manjša poraba lepila zaradi natančnega doziranja,
• nobenega odtekanja ali kapljanja iz šobe pištole,
• hitrejše napredovanje del,
• hitro sušenje,
• obstojnost na staranje,
• sloj poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo omogoča dodatno toplotno izolacijo.

TESTI IN CERTIFIKATI
GEV-EMICODE EC-1 PLUS (very low emission)

PODROČJE UPORABE 
Zaradi majhne postekspanzije in dobrega oprijema se uporablja za pritrjevanje in 
lepljenje izolacijskih materialov na kletne stene, ki so zaščitene z bitumenskimi materiali.

Tekapur Bitumen Adhesive gun 
grade je nizkoekspandirajoče 
enokomponentno poliuretansko lepilo, 
namenjeno za pritrjevanje izolacijskih 
materialov na bitumenske podlage s 
pomočjo montažne pištole. Utrjuje z 
zračno vlago.

Bitumen Adhesive (gun grade)

Tekapur Bitumen Adhesive, TD_V1_SI_03/18

TEHNIČNI PODATKI

Volumen:      60–80 dolžinskih metrov (750 ml)
Gostota lepila:    FEICA OCF TM 1019 16–18 kg/m³
Temperatura uporabe:     min. +5°C (površina), 
                                                                                       20–25°C (doza)
Čas vezanja:   FEICA OCF TM 1014 5–10 min.
Odprti čas:   FEICA OCF TM 1015      10–15 min.
Čas utrjevanja:                 1,5–2 uri, odvisno od temperature
                                                                                       in vlage
Temperaturna obstojnost:     od –40°C do +90°C
Dimenzijska stabilnost:  FEICA OCF TM 1004 max. ± 5%
Navzemanje vode:  DIN 53428  max. 1 vol.%
Tlačna trdnost:   FEICA OCF TM 1011 0,04–0,05 MPa
Natezna trdnost:              FEICA OCF TM 1018 0,07–0,08 MPa 
Raztezek pri pretrgu:  FEICA OCF TM 1018 20–30%
Gorilni razred:   EN 13501-1                   E 
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NAVODILA ZA UPORABO 
Poliuretansko lepilo nanesemo po površini izolacijske plošče v treh vodoravnih črtah, ki so med 
seboj približno enako razmaknjene. Stranska nanosa naj bosta od 3 do 5 cm od roba plošče. 
Pred lepljenjem počakamo 1 minuto, da lepilo ustrezno ekspandira, in ploščo rahlo pritisnemo 
na podlago. V naslednjih 10 do 15 minutah lahko še poravnamo pritrjeno ploščo. Vse 
odprtine in fuge, ki so nastale pri lepljenju, lahko zapolnimo z istim lepilom. Plošče moramo 
ustrezno sidrirati ali jih najpozneje 14 dni po uporabi lepila zasuti z zemljo oziroma ustreznim 
drenažnim materialom, kajti poliuretansko lepilo je namenjeno le kot pomoč pri pritrjevanju 
plošč. Z eno 750 ml dozo lahko pritrdimo približno od 8 do 12 m² izolacije.
Za najboljše rezultate priporočamo nanašanje poliuretanskega lepila na naslednji način:

Površine, na katere nanašamo lepilo, morajo biti čiste, brez ostankov prahu in maščob. Površin 
ne vlažimo z vodo. Vsebina doze mora imeti sobno temperaturo. Če je doza hladnejša, jo 
damo v toplo vodo z največ 40°C za približno 20 minut. Dozo z ventilom, obrnjenim navzdol, 
pred uporabo dobro pretresemo. Nato jo privijemo na pištolo in pritisnemo na petelin za 
približno 2 sekundi, da se pištola napolni s poliuretanskim lepilom. Pri delu mora biti doza 
vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelin se sproži iztok poliuretanskega lepila. Želeno 
količino poliuretanskega lepila na izhodu nastavimo z vijakom na zadnji strani pištole. Pri 
menjavi doze novo dozo dobro pretresemo, prazno dozo odstranimo in jo takoj zamenjamo z 
novo, sicer lahko pride do utrditve poliuretanskega lepila v adapterju pištole. Utrjeno poliure-
tansko lepilo na šobi pištole odstranimo mehansko. Pri krajših prekinitvah dela privijemo vijak 
na zadnji strani pištole, dozo pa pustimo privito na pištoli. Doza mora biti pod pritiskom in 
vsaj polovico polna, da ne pride do utrditve poliuretanskega lepila v pištoli. Pri daljših prekinit-
vah dela pištolo očistimo s čistilom Tekapur Cleaner. Če ne porabimo cele doze, ventil očistimo 
s čistilom Tekapur Cleaner. Utrjeno poliuretansko lepilo lahko odstranimo le mehansko.

PAKIRANJE 
• aerosol doze 750 ml
• po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE
18 mesecev (od +5°C do +25°C), kratkotrajno tudi pri nižjih temperaturah (npr. transport).
Višje temperature skrajšajo čas uporabe. 
Doze skladiščiti v pokončni legi.

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.

 

FEICA is the Association of the European Adhesive and Sealant Industry and is a multinational 
association representing the European Adhesive and Sealant Industry.
All Feica standards for PU foam are available on:
http://www.feica.com/


