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LASTNOSTI
• Primerna za vse vrste robotskih linij in ročnih ekstrudorjev.
• V vertikalnih regah ne polzi.
• Odličen oprijem na steklo, aluminij, inox ali galvanizirano jeklo.
• Zaradi posebne formulacije omogoča dobro zalivanje prostora med steklom in 
distančnikom.
• Ni primerna za plastiko. 
• Ne vsebuje topil, brez skrčkov.
• Nizki plino- in paroprepustnost.
• Kompatibilna je s tesnilnimi materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi termoizolacijskega 
stekla in ne vsebujejo topil.

CERTIFIKATI
• EN 1279:2004 del 4 IFT, Rosenheim,
• EN 1279:2014 del 4 Stazione sperimentale del Vetro, Venezia.

UPORABA
• Za sekundarno tesnjenje termoizolacijskega stekla.
• Primerna je za proizvodnjo dvo- ali troslojnih stekel.
• Vedno uporabiti v kombinaciji s primarno tesnilno maso (PIB).

   

TM A11 je trajnoelastična 2-K polisulfidna tesnilna masa za 
sekundarno tesnjenje termoizolacijskega stekla.
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TEHNIČNE LASTNOSTI

                                    A-komponenta (osnova) B-komponenta (katalizator)
Barva                                    bež                          črna
Mešalno razmerje volumsko       100                          10
Mešalno razmerje utežno           100                          8,7

Čas obdelavnosti            50–70 min. (odvisno od temperature)
Čas utrjevanja                         3–5h (odvisno od temperature)

FIZIKALNO-TEHNIČNE LASTNOSTI
  
Viskoznost (T = 20°C PP25 11/s)      A-komp.: 200 ± 25 Pas                        QP-04-011
                                                       B-komp.: 65 ± 15 Pas                          
Gostota                                            A-komp.: 1,85 ± 0,01 (gr/cm³)           ISO 10563
                                                       B-komp.:  1,61 ± 0,01 (gr/cm³) 
Končna trdota                               Min. 45 Sh°A                           EN 1279 del 6
Paroprepustnost                               6,7 ± 0,2 (gr H2O)/(m²∙24h∙2mm) EN 1279 del 4
Plinoprepustnost                               4,9 ± 0,58 x 10ˉ³ g∙mˉ²∙hˉ¹              EN 1279 del 4
Raztezek pri pretrgu                  približ. 50%                                      EN 1279 del 4
Kohezivni prelom                  0,85 MPa                                      EN 1279 del 4
Skrček                                           < 1 vol% 
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NAVODILA ZA UPORABO
Površina, na katero nanašamo Tioelast TM A11, mora biti suha, čista in nemastna. Za čiščenje 
površin priporočamo uporabo čistila Teka Cleaner. Tioelast TM A11 je primeren za uporabo 
na ročnih in avtomatskih linijah. Komponenti A in B je treba vmešati homogeno in v zahteva-
nem mešalnem razmerju. Ne glede na tehniko nanašanja moramo tesnilno maso nanesti tako, 
da popolnoma omoči steklo in distančnik ter da vmes ni praznine. Vmešano maso moramo 
porabiti znotraj časa obdelavnosti, ki je odvisen od temperature okolice in načina vmešavanja. 
Čas utrjevanja se pri temperaturi 5°C od 2- do 3-krat podaljša, pri temperaturi 30°C pa 
skrajša za polovico. Orodje in naprave po uporabi očistimo s čistilom Tekafin Cleaner 5. 

PAKIRANJE
• sod 200 l (A- ali B-komp.)
• vedro 20 l 
• kartuša 0,6 kg ali 0,8 kg
• po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE
8 mesecev v suhem, hladnem prostoru pri temperaturi od 15°C do 25°C, v originalno zaprti 
embalaži. Pri skladiščenju pod 15°C je treba maso 2 dni pred uporabo stabilizirati na 
temperaturo proizvodnje. Skladiščenje pri T > 30°C povzroča padec viskoznosti in posledično 
tečenje mase. NE SME SE SKLADIŠČITI NA SONCU. 

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.


