
TEKAPUR

LASTNOSTI
Tekapur Roofing Adhesive gun grade je enokomponentno nizkoekspandirajoče 
poliuretansko lepilo za lepljenje materialov za toplotno izolacijo na ravnih in poševnih 
strehah (polistiren, kamena volna, poliuretan).

Prednosti lepila Tekapur Roofing Adhesive v primerjavi z drugimi načini pritrjevanja:
• enostavno za uporabo; 
• manjša poraba materiala; 
• ekonomično delo; 
• hitro utrjevanje, vodoodpornost in odpornost proti nizkim temperaturam; 
• hitro izvajanje del; 
• plast poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo;
• vodoodporno, maksimalno vpijanje vode je zaradi njegove sestave 1%.

Glede na rezultate preizkusne metode ETAG 006, 5.1.4.1, je odporno proti vetrni 
obremenitvi (preizkus so izvedli v I.F.I. v Aachnu) (preizkušeni ciklusi obremenitve 8000 
N/m²).

TESTI IN CERTIFIKATI
EN 13501-1 B-s1, d0
GEV-EMICODE EC-1 PLUS (very low emission) 
Testiranje v skladu z ETAG – smernice 006 

PODROČJE UPORABE 
Uporablja se za lepljenje materialov za toplotno izolacijo na ravnih in poševnih strehah 
(polistiren, kamena volna, poliuretan).

Tekapur Roofing Adhesive gun grade 
je nizkoekspandirajoče enokomponentno 
poliuretansko lepilo za racionalno, čisto, 
ekonomično, trajno in varno lepljenje plošč 
za toplotno izolacijo na ravnih in poševnih 
strehah. Nanaša se z montažno pištolo. 
Utrjuje z zračno vlago.

Roofing Adhesive (gun grade)
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Hitro utrjevanje

Toplotna izolativnost

TEHNIČNI PODATKI

Volumen:      80–90 dolžinskih metrov (750 ml)
Gostota lepila:    FEICA OCF TM 1019 12–16 kg/m³
Temperatura uporabe:     max. +40°C (površina)  
       +5°C do +25°C (doza)
Čas vezanja:   FEICA OCF TM 1014 5–10 min.
Čas utrjevanja:      1,5–5 ur, odvisno od temperature
                                                                                       in vlage
Temperaturna obstojnost:     od –40°C do +90°C
Navzemanje vode:  DIN 53428  max. 1 vol.%

Tlačna trdnost:   FEICA OCF TM 1011 0,04–0,05 MPa
Natezna trdnost:              FEICA OCF TM 1018 0,15–0,18 MPa 
Raztezek pri pretrgu:  FEICA OCF TM 1018 15–25%
Toplotna prevodnost:  DIN 52612  0,036 W/(m K) pri 20°C
Gorilni razred:   EN 13501-1  B-s1, d0

Nizka postekspanzija
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Vse odprte reže v izolaciji se lahko zapolnijo z lepilom Tekapur Roofing Adhesive. Če se lepilo 
razširi, popolnoma strjeno lepilo odrežite z ostrim nožem. 

Podlage morajo biti čiste, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Suhe in porozne podlage 
navlažimo 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 
poliuretansko 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 
prekinitvah 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.

TEHNIČNI PODATKI

Volumen:      80–90 dolžinskih metrov (750 ml)
Gostota lepila:    FEICA OCF TM 1019 12–16 kg/m³
Temperatura uporabe:     max. +40°C (površina)  
       +5°C do +25°C (doza)
Čas vezanja:   FEICA OCF TM 1014 5–10 min.
Čas utrjevanja:      1,5–5 ur, odvisno od temperature
                                                                                       in vlage
Temperaturna obstojnost:     od –40°C do +90°C
Navzemanje vode:  DIN 53428  max. 1 vol.%

Tlačna trdnost:   FEICA OCF TM 1011 0,04–0,05 MPa
Natezna trdnost:              FEICA OCF TM 1018 0,15–0,18 MPa 
Raztezek pri pretrgu:  FEICA OCF TM 1018 15–25%
Toplotna prevodnost:  DIN 52612  0,036 W/(m K) pri 20°C
Gorilni razred:   EN 13501-1  B-s1, d0

NAVODILA ZA UPORABO 
Površine morajo biti suhe, stabilne, trdne in čiste. Pred nanosom lepila je priporočljiva 
navlažitev površin z vodo. Vlažne površine s tanko plastjo vode in površine s stoječo vodo niso 
ustrezne. Optimalna temperatura nanosa je od 20 do 25°C.

Na 1 m² izolacijskega materiala je treba nanesti vsaj tri vodoravne črte poliuretanskega lepila, 
ki morajo biti na enaki medsebojni oddaljenosti. Posamezne črte lepila morajo imeti obseg 
najmanj 30 mm. Zunanje črte naj bodo oddaljene najmanj 3 do 5 cm od robov plošče, ki se 
pritrjuje. Prilagajanja plošče so mogoča od 10 do 15 minut po nanosu.

Natančno doziranje poliuretanskega lepila omogoča manjšo porabo izdelka. Vsebina ene 
doze zadostuje za lepljenje od 8 do 12 m² izolacijskih plošč. 
Odpornost proti vetrni obremenitvi na eno črto z obsegom približno 30 mm znaša 0,5 
kN/m². Poraba na eno črto znaša približno 35 ml. Število črt lepila je skladno z DIN 1055 
Del 4, odvisno od regije, strešne površine, višine stavbe, kotov ali robov in materiala, ki se lepi.

Izdelajte natančen izračun moči (srka) vetra in posledičnih potreb glede količine lepila. 
Naslednja razpredelnica omogoča pregled potrebnega števila črt lepila na m². Toda to je le 
poenostavljen prikaz in ne izključuje odgovornosti uporabnika za izdelavo izračuna moči 
(srka) vetra in posledičnih potreb glede količine lepila.
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TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Tel: +386 38 41 300, info@tkk.si, www.tkk.si

Vse odprte reže v izolaciji se lahko zapolnijo z lepilom Tekapur Roofing Adhesive. Če se lepilo 
razširi, popolnoma strjeno lepilo odrežite z ostrim nožem. 

Podlage morajo biti čiste, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Suhe in porozne podlage 
navlažimo 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 
poliuretansko 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 
prekinitvah 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/


