
za nabrekajoči trak

Tekafiks za nabrekajoči trak je
enokomponentno lepilo na osnovi hibridnega
MS polimera, ki se uporablja v gradbeništvu.
Utrjuje z zračno vlago, brez skrčkov in
zračnih mehurčkov.

LASTNOSTI

• Omogoča pritrjevanje nabrekajočega traku na hrapavo in neravno podlago.
• Odlično lepljenje na suho in vlažno podlago.
• Dobra elastičnost utrjenega lepila v mokri  in vlažni sredini.
• Dobra iztisljivost tudi pri nizkih temperaturah.
• Odlične mehanske lastnosti, visoka trdota.
• Ne škoduje okolju; brez topila, izocianata in silikonov.

PODROČJE UPORABE

Za lepljenje nabrekajočega traku na standardne gradbene materiale, kot so  beton, kovina
in plastika (PVC).

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Osnova hibridni MS polimer
Izgled pasta
Barva bela
Mehanizem utrjevanja z zračno vlago
Specifična teža 1400 ± 10 kg/m3

Čas tvorjenja kožice 23°C/50% rel. vl. 25 ± 5 min
Čas utrjevanja 23°C/50% rel. vl. 2 – 3 mm/dan 
Temperatura nanašanja +5°C do +30°C

Utrjena masa
Trdota  Shore A ISO 868 35 - 40
Sprememba volumna SIST ISO 10563 < 1%
Natezna trdnost SIST EN 28339 1,2 – 1,5 MPa
Modul E 100% SIST EN 28339 >0,8 MPa
Raztezek pri pretrgu SIST EN 28339 200 – 300 %
Natezna trdnost SO 37 rod 1 2,4 – 3,0 MPa
Raztezek pri pretrgu ISO 37 rod 1 250 –350 %
Temperaturna obstojnost -40°C do +90°C

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine
Površina mora biti trdna, čista, brez prahu in nemestna. Odstranimo vse okrušene in slabo
vezane dele.

TEKAFIKS trak SLO.qxd  13.4.2006  12:09  Page 1



• Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo
poševno odrežemo (odprtino cca 6-10mm) in vstavimo v pištolo.
Tekafiks za nebrekajoči trak nanesemo s pištolo na tisto stran, ki
jo lepimo. 

• Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na
ročni pištoli ter potegnemo bat nazaj. 
Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na
ročni pištoli ter potegnemo bat nazaj. 

• Ena kartuša je dovolj za postavljanje 10m nebrekajočega traku
(na gladko površino).

PAKIRANJE

• 290ml kartuše (v kartonu 20 kosov)

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih prostorih pri temperaturi med + 5°C in + 25°C
in v originalno zaprti embalaži. 

VARNOSTNI UKREPI

Pri delu s Tekafiks za nebrekajoči trak niso potrebni posebni
varnostni ukrepi.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe.
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