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Poliuretán habok

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre, szerelésre és beépítésre.
Pontos adagolást és anyagtakarékosságot
tesz lehetővé.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Szerelőhab
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre és szerelésre.
Kiszerelés: 750, 500, 400, 250 ml

aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Szerelőhab (ezüstszínű)
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre és szerelésre.
Kiszerelés: 650 ml, 750 g aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos, téli
Pontos tömítésre, ragasztásra,
hézagkitöltésre, szigetelésre, szerelésre és
beépítésre –10 ˚C feletti hőmérsékleten.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Szerelőhab, téli
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre és szerelésre –10 ˚C feletti
hőmérsékleten.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Mega 65 – pisztolyos
Pontos tömítésre, hézagkitöltésre,
szigetelésre és beépítésre.
A Mega 65 PU-hab 40 %-kal több habot
tartalmaz, mint az egyszerű pisztolyos PU-
hab. Felhasználás 0 ˚C feletti
hőmérsékleten.
Kiszerelés: 840 ml aerosolos palack

TEKAPUR
Poliuretán ragasztó hőszigetelő
lapokhoz
Szigetelőanyagok (sztiropor, sztirodur,
kőzetgyapot) különböző építési felületekre
(beton, tégla, fa) való egyszerű, gyors,
tiszta és hatékony ragasztására.
Kiszerelés: 800 ml aerosolos palack

TEKAPUR
Poliuretán ragasztó bitumenes
termékekkel kezelt alapokra
Szigetelőanyagok ragasztására bitumenes
termékekkel szigetelt pincehelyiségek
külső oldalára. Felvitel után csak csekély
mértékben dagad meg.
Kiszerelés: 800 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos és szerelőhab tetőelemek
rögzítésére
Tetőelemek megerősítésére és
tetőfelületre való rögzítésére.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos hab ragasztáshoz
Rögzítésre, ragasztásra és tömítésre.
Felvitel után csak csekély mértékben
dagad meg. Jól tapad minden építési
anyaghoz. Pontos felvitelt tesz lehetővé.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos szerelőhab, tűzálló
Tömítésre, hézagkitöltésre, szigetelésre és
szerelésre olyan felületeknél, ahol
követelmény a tűzállóság (éghetőségi
osztály B1, DIN 4102, 1. rész, és BS 476, 20.
rész).
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Szerelőhab multipozíciós
Nehezen hozzáférhető helyek egyszerű és
pontos tömítésére, szigetelésére,
hézagkitöltésére és szerelésére. Különösen
alkalmas olyan helyeken, ahol a lefelé
fordított palack akadályozza a pontos
felvitelt (közvetlenül a mennyezet alatt
lévő résekhez).
Kiszerelés: 600 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Plus - szerelőhab
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre, szerelésre és beépítésre.
30 %-kal nagyobb átfolyási mennyiség. A
felvitelhez kisebb nyomás is elegendő.
Gyors kikeményedés. Jobb mechanikai
tulajdonságok.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Szerelőhab csövek csatlakoztatásához
Beton vízvezeték csövek, vízaknák és
elvezető csatornák ragasztásához és
csatlakoztatásához.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos, gyorsan kikeményedő
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre, szerelésre és beépítésre gyors
befejezést igénylő munkálatok során.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Pisztolyos, hangszigetelő
Tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre, szerelésre és beépítésre jó
hangszigetelést igénylő felületeknél.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Super Flex
Ablakok beépítésére szolgál páraáteresztő
és párazáró tömítő szalagokkal vagy
tömítő anyagokkal kombinálva. Az
egyszerű habokhoz képest a flexibilis hab
sokkal hajlékonyabb, ezért nagyobb
nyúlóképességű. A beépítés ezen módja
hő-és hangszigetelő funkciót is betölt.
Kiszerelés: 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
2 az 1-ben
Pisztolyos + szerelőhab
E szerelőhab különlegessége, hogy a
palackja külön gyűrű adapterrel
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy akár
a pisztollyal, akár a műanyag
csőhosszabbítóval használhassuk.
Egyszerű használatra ad módot az adapter
külön megnyomása nélkül. A szelepet az
adapter felhelyezésekor aktiváló rendszer
lehetővé teszi a hab pontosabb
adagolását, mint a szokásos szerelőhab
esetében, aminek köszönhetően
anyagtakarékosabb. A palackon lévő
gyűrű adapter a szelep nagyobb védelmét
is biztosítja.
Kiszerelés: 500, 750 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
All season
E pisztolyos hab különlegessége, hogy
egész évben használható -10˚C és +30˚C
közötti hőmérsékleten.
Kiszerelés: 800 ml aerosolos palack

TEKAPUR PU–hab
Kétkomponensű
Olyan helyeken alkalmazható igényesebb
tömítésre, ragasztásra, hézagkitöltésre,
szigetelésre, szerelésre és beépítésre, ahol
a levegőnek nincs páratartalma.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKAPUR KÉTKOMPONENSŰ
RENDSZEREK
Kétkomponensű poliuretán hab, amely
nagyobb hézagok kitöltésére, fürdőkádak,
zuhanykabinok szigetelésére, hőszigetelő
PU-panelek nem folytonos gyártására,
hűtőberendezések, bojlerek, roletták,
garázsajtók szigetelésére használatos,
továbbá alkalmas természetes anyagok
imitációjára, dekoratív elemek gyártására.
Kiszerelés: 2 kg fémdoboz,

22 kg lemeztartály,
fémhordó, m3 tartály



TEKASIL
Acetat Profi
Üveg, kopolit üveg, alumínium
beépítésére és kerámia tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

600 ml hurka

TEKASIL
Acetat
Üveg, alumínium és kerámia felületeken
lévő, terhelésnek nem kitett hézagok
tömítésére.
Kiszerelés: 280 ml kartus,

600 ml hurka

TEKASIL
Sanitar Acetat
Kerámia és alumínium tömítésére nedves
helyiségekben – penészedés elleni
adalékot is tartalmaz.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

60 ml tubus

TEKASIL
300 ˚C Acetat
Magasabb hőmérsékletnek kitett hézagok
tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

60 ml tubus

TEKASIL
Neutral Profi
Ablaküvegek fa, alumínium és PVC
keretbe való beépítésére, valamint
dilatációs hézagok tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

600 ml hurka,
60 ml tubus

TEKASIL
Neutral
Erkélyen, teraszon, garázsban,
gépjárművön, csónakon és utánfutó
lakókocsin lévő hézagok tömítésére.
Kiszerelés: 280 ml kartus,

600 ml hurka

TEKASIL
Szaniter Neutral
Különböző anyagok közti rések tömítésére
nedves helyiségekben – penészedés elleni
adalékot is tartalmaz.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKASIL
300 ˚C Neutral
Magas hőmérsékletnek kitett különböző
anyagok tömítésre, melyeknek nem
szabad korrodálódni.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKASIL
Alkoksi Neutral
Ablaküvegek fa, alumínium és PVC
keretbe való beépítésére. Elsősorban
különböző műanyagok, akril,
polikarbonát, ABS és PVC tömítéséhez
ajánljuk.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

400 ml és 600 ml hurka

TEKASIL
Univerzal (ezüstszínű)
Üveg, alumínium és kerámia felületeken
lévő, terhelésnek nem kitett hézagok
tömítésére.
Kiszerelés: 280 ml kartus

TEKASIL
Firestop
Olyan rések tömítésére, ahol tűz, füst vagy
mérges gázok terjedésének veszélye áll
fenn. Például tűzgátló ajtók, a vezetékek
és a csövek részére kialakított födém- és
faláttörések körül. Kitűnően tapad üvegre,
fára, alumíniumra, acélra, téglára és
betonra.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKASIL
Tetőkhöz
Különböző anyagokból - bádog,
alumínium, ón, vörösréz, sárgaréz, acél,
ólom, vas - készült ereszcsatornák és
tetőszellőzők ragasztására és tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKASIL
WS
A homlokzaton lévő, az időjárás
hatásainak kitett dilatációs hézagok
tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

400 és 600 ml hurka,
25 kg vödör,
250 kg hordó

TEKASIL
T
Erős UV-sugárzásnak kitett hőszigetelő
üvegek gyártásához. Kitűnően tapad
üvegre, alumíniumra, kerámiára, fára, PVC-
re és jó mechanikai tulajdonságokkal
rendelkezik.
Kiszerelés: 300 ml, 400 ml és 600 ml hurka,

20 kg, 25 kg, 27 kg vödör,
200 kg, 250 kg, 270 kg hordó

TEKASIL
T 2K
Hőszigetelő üveg gyártásához
másodlagos tömítő anyagként. Ajánljuk
magas hőmérsékletnek és erős UV-
sugárzásnak kitett hőszigetelő üvegek
gyártásához (tetők, autóbuszok, vonatok).
Használata különösen akkor javasolt, ha a
hőszigetelő üveg gyors szállítása és
beépítése szükséges.
Kiszerelés: A komponens 190 l hordó;

B komponens 19 l vödör

TEKASIL
2K öntőformákhoz
Egyszerűbb lenyomatok vételéhez
valamint egyszerű kivitelű modellek és
stukkók készítéséhez.
Kiszerelés: 3 kg A + 0,150 kg B és

20 kg A + 1 kg B

TEKASIL
2K Z 010
Lenyomatok vételéhez valamint
igényesebb, részletgazdag modellek
készítéséhez.
Kiszerelés: 5 kg A + 0,250 kg B és

20 kg A + 1 kg B

Szilikon tömítő anyagok



Akril tömítő anyagok

TEKADOM
Profi akril tömítő anyag
Porózus felületű építőanyagok (beton, fa,
kerámialapok) tömítésére. Nedves felületek
tömítésére használható. Nagyobb várható
dilatációs hézagok áthidalására alkalmas.
Festhető.
Kiszerelés: 300 ml kartus

600 ml hurka

TEKADOM
Akril tömítő anyag
Porózus felületű építőanyagok (beton, fa,
kerámialapok,…) tömítésére és sima falakon
lévő kisebb hézagok javítására. Nedves
felületek tömítésére alkalmas. Festhető.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

600 ml hurka

TEKADOM
Parkettához
Befejező parkettázási munkálatokhoz. A
parketta és a szélléc, a parketta és a fal, a

szélléc és a fal, a parketta és az ajtókeret közti
résekhez. A parkettában lévő kisebb
repedések kitöltésére. Csiszolható és
festhető.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKADOM
Firestop
Építőipari tömítésekhez, ahol tűzálló tömítő
anyagra van szükség. Tűz esetén
megakadályozza a tűz, füst, mérges gázok és
víz terjedését.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

600 ml hurka,
200 l hordó

TEKADOM
1200 ˚C
Kemencék, kémények és tűzhelyek nagy hő-
és tűzállóságot (max. 1200 ˚C) igénylő
hézagainak tömítésére és javítására, csövek
környékének tömítésére.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKADOM
Akril durva
Durva falakban lévő hézagok és lyukak
kitöltésére és javítására. Külső és belső
használatra.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

600 ml hurka,
200 l hordó

TEKADOM
Vízzáró bevonat
Különböző felületeken (teraszok, erkélyek,
padlások, kerítések) jelentkező szivárgások
egyszerű megszüntetésére bármilyen
időjárási viszonyok között, esőben és
havazás közben is. Alkalmazható száraz,
nedves és zsíros felületekre. Nagyon
rugalmas, festhető.
Kiszerelés: 1 l palack

TEKADOM
Vízzáró anyag
Szivárgások gyors megszüntetésére és
hézagkitöltésre bármilyen időjárási
viszonyok között. Száraz, nedves és zsíros
felületek tömítésére, bitumenre is.
Penészálló, festhető.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKADOM
Akril univerzal (ezüstszínű)
Porózus felületű építőanyagok tömítésére és
a falakon lévő kisebb repedések javítására.
Kiszerelés: 280 ml kartus

TEKADOM
Bitumen
Tetőelemek ragasztására és tömítésére. A
tetőn lévő repedések, lyukak és törések
gyors javítására. A bitumenes lemezen lévő
repedésekre.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKADOM
Aquakit
Vízszerelvények, tartályok, radiátorok
szivárgásának gyors javítására. Víz alatti
javítási munkálatokhoz és úszómedencék
javításához. Fúrható, fűrészelhető,
csiszolható, festhető.
Kiszerelés: bliszter

Tekastrip
Öntapadó műanyag szalag, amely tömítő és
hézagoló anyagként használatos. Jól tapad
tiszta és száraz felületekre.
Kiszerelés: 20 x 2 mm x 3 m tekercs és

különböző profilú, max. 50 m
hosszú tekercsek

Ragasztók
TEKAFIKS
Multi Use
Hatékonyan oldja meg a konyhában,
fürdőszobában és a lakás egyéb
helyiségeiben felmerülő tömítési és
ragasztási feladatokat. Helyettesíti a
mechanikus rögzítést és a többi ragasztót.
Festhető. Nem hagy maga után
kellemetlen szagot. Penészálló.
Kiszerelés: 290 ml kartus,

60 ml tubus

TEKAFIKS
Márványra
Márvány, természetes kő és gránit
tömítésére és ragasztására. Ideális
természetes kőből lévő homlokzatok
tömítésére. Nem hagy foltokat a
márványon vagy a természetes kövön.
Nincs korrodáló hatása. Nedves
helyiségekben nem okoz penészesedést.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
PU - univerzális ragasztó
Olyan fa részek ragasztására, melyeknek
fontos gyors száradása, mivel mechanikai
terhelésnek vannak kitéve.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
BT Szerelőragasztó
Porózus felületű építőanyagok (fa, beton,
fa, kerámia, kő) és sztiropor rögzítésére.
Használható nedves felületeken.
Szagtalan.
Kiszerelés: 300 ml kartus,

60 ml tubus

TEKAFIKS
ST Szerelőragasztó
Mindenfajta porózus és nem porózus
felületű építőanyag rögzítésére, a sztiropor
kivételével. Erős és tartós ragasztó hatás.
Kiszerelés: 300 ml kartus



TEKAFIKS
Tükrökhöz
Tükrök különböző felületekre (fa, kerámia,
klinker tégla, zománc, falazat ...) való
ragasztásához.
Az anyagot függőleges csíkokban visszük
fel a tükör hátoldalára.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
Akváriumokhoz
Akváriumok készítésére és nagyobb
üvegszerkezetek tömítésére. Ellenáll az
UV-sugárzásnak és a különböző időjárási
hatásoknak.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
Super MS - átlátszó
Szaniterekben és más nedves
helyiségekben használatos tömítésre és
ragasztásra. Átlátszó jellege miatt
különösen alkalmas üveg üveghez való
ragasztására, valamint olyan

ragasztásokra, melyeknél a
ragasztóanyagnak nem szabad látszódnia.
Kiszerelés: 290 ml kartus

TEKAFIKS
MS marine deck bonding
A tikfa vashoz, alumíniumhoz, üveghez és
a hajófedélzet fa részeihez való
ragasztására. Ellenálló a tengervízzel,
édesvízzel, higított savakkal és lúgokkal
szemben. Festhető. UV ellenálló.
Kiszerelés: 290 ml kartus

TEKAFIKS
PE - 1 dűbelragasztó
Kőben, betonban, könnyűbetonban és
téglában lévő, nagy terhelésnek kitett
dűbelek ragasztására, illetve fa- és
fémszerkezetek, konzolok, kerítések,
csövek, szaniter berendezések
csatlakozóinak ragasztására.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
VE - 2 dűbelragasztó
Kőben, betonban, könnyűbetonban és
téglában lévő, nagy terhelésnek kitett,
állandóan víz alatt lévő dűbelek (pl.
kikötőkben, alagutakban) ragasztására.
Kiszerelés: 300 ml kartus

TEKAFIKS
MS Spray
Hatékonyan oldja meg a különböző
iparágakban felmerülő ragasztási
feladatokat. Jól tapad az anyagok
többségéhez. Átfesthető és permetezhető.
Kiszerelés: 600 ml hurka,

20 l hordó

TEKAFIKS
Duzzadó szalaghoz
Duzzadó szalagok (TEKATRAK N) száraz,
nedves, durva és egyenetlen felületre való
ragasztásához.
Kiszerelés: 290 ml kartus

Lepidla

Poliuretán tömítő anyagok és MS polimereken alapuló tömítő anyagok

TEKAFLEX
MS 15
Építőipari dilatációs hézagok, valamint
külső falakon, melegházakban,
ablakkereteken lévő rések tömítésére.
Nagyfokú rugalmasság jellemzi. Ellenáll az
UV-sugárzásnak és a különböző időjárási
hatásoknak. Festhető.
Kiszerelés: 290 ml kartus,

600 ml hurka

TEKAFLEX
MS 40
Vibrációs hatásoknak kitett szerkezetek
ragasztására. Vákuumos rendszerekben és
alumínium szerkezetekben lévő hézagok
tömítésére. Jól tapad nedves felületekre,
kitűnő mechanikai tulajdonságokkal
rendelkezik. Festhető.
Kiszerelés: 290 ml kartus,

600 ml hurka

TEKAFLEX
MS marine deck caulking
A hajóépítő-iparban és a hajófedélzeten
szükséges mindenfajta vízzáró tömítéshez.
Nem ártalmas a környezetre és festhető.
Ellenáll a penészedésnek, az UV-
sugárzásnak és a különböző időjárási
hatásoknak.
Kiszerelés: 290 ml kartus,

600 ml hurka

TEKAFLEX
PU 15
Dilatációs rések tömítésére nagyfokú
dilatáció és terhelés esetén.
Festhető. Ellenáll az UV-sugárzásnak és a
különböző időjárási hatásoknak.
Kiszerelés: 310 ml kartus,

600 ml hurka

TEKAFLEX
PU 40
Ablakkeretek, könnyű építőanyagok,
tetőzet, padlólapok ragasztására.
Konténerek, tartályok, silók, alumínium
szerkezetek tömítésére.
Festhető. Ellenáll az UV-sugárzásnak és a
különböző időjárási hatásoknak.
Kiszerelés: 310 ml kartus,

600 ml hurka

TEKAFLEX
PU 2K
Elasztikus, kétkomponensű poliuretán
tömítő anyag hőszigetelő üvegek
gyártásához másodlagos tömítő
anyagként. Gázzal töltött hőszigetelő
üvegek gyártására is alkalmas. Jól tapad a
műanyagok többségére. A B komponens
nagyon érzékeny a nedvességre!
Kiszerelés: A komponens 190 l hordó,

B komponens 19 l vödör



TIOETIOELLASTAST
Poliszulfid tömítő anyagok

TIOELAST
Butmelt
Poliizobutilén alapú, egykomponensű,
termoplasztikus tömítő anyag, amely
hőszigetelő üvegek elsődleges tömítésére
használatos.
Kiszerelés: 7 kg, 2,8 kg, 1,3 kg, 1 kg tekercs

TIOELAST
TM
Kétkomponensű tömítő anyag, amely
hőszigetelő üvegek gyártására alkalmas,
beleértve a gázzal töltött hőszigetelő
üvegeket is. Használata különösen akkor
javasolt, ha a hőszigetelő üveg gyors
szállítása és beépítése szükséges.
Kiszerelés: 450 ml és 0,6 kg kartus,

2,5 l és 4 kg flakon,
203,5 l hordó

TIOELAST
KVZ
Tartósan rugalmas, kétkomponensű
tömítő anyag. Olyan rések tömítésére
alkalmas a különböző építőanyagok
között, ahol a dilatáció nagyobb mértékű.
Kiszerelés: 450 ml és 0,6 kg kartus,

valamint
2,5 l és 4 kg flakon

TIOELAST
KOS
Kétkomponensű tömítő anyag, amely
nagy vegyi terhelésnek kitett dilatációs
rések tömítésére használatos. Ipari
csarnokokban, leválasztó medencékben,
benzinkutaknál lévő rések tömítésére
alkalmas, ahol vegyi anyagok kiömlése
fenyeget.
Kiszerelés: 450 ml és 0,6 kg kartus,

valamint
2,5 l és 4 kg flakon

A hőszigetelő üvegek gyártásához még
alábbi termékeinket kínáljuk:

Tekasil T, Tekasil T 2K
és Tekaflex PU 2K.

TEKASOLTEKASOL
Technikai sprayek

TEKASOL
Univerzális ragasztó
Neoprén ragasztó professzionális és hobbi
használatra. A termék fém, műanyag, fa, hab,
üveg, papír, stb. felületeken használható.
Kiszerelés: 250 ml aerosolos palack

TEKASOL
MF 101
Szennyeződés és zsiradék tisztítására,
ragasztómaradék eltávolítására, elektromos
rendszerek nedvesség elleni védelmére, fém
felületek kenésére, valamint nedvesség és
korrózió elleni védelmére.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Festékeltávolító spray
Festékek fém vagy fa felületekről való
eltávolítására. Nagyon hatékony függőleges
felületeken is.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Teflonos kenőanyag
Gépek kenésére (megelőző karbantartás) és
a mozgó felületek (csuklópántok,
gömbcsuklók, mozgó alkatrészek) közti
súrlódás megakadályozására. Jó
kenőképességű, védi a felületeket a
szennyeződésektől és a nedvességtől. Kitűnő
védelmet nyújt a korrózió ellen, és
meghosszabbítja a következő kenésig
szükséges időt. A kenőanyag elfogyása után
a teflon átveszi annak szerepét egy időre.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Univerzális kenőanyag
Az ásványolaj alapú univerzális kenőanyag a
gépalkatrészek és a mozgó felületek
(csuklópántok, zárak, motorok és csapágyak)
közti súrlódás megakadályozására szolgál. A
vízálló zsiradék kitűnő védelmet és
hosszantartó kenést biztosít.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Hegesztő spray
Tisztítja a hegesztő berendezést, védelmet
biztosít a munkadarabnak. Megvédi a
hegesztő berendezést és a hegesztendő
elemeket a hegesztési fröcsköléssel
szemben. Nem befolyásolja sem magát a
hegesztést, sem a későbbi lakkozást,
horganyozást vagy krómozást.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Csavarlazító spray
A rozsda és az oxidáció következtében
megszorult csavarok, menetek, kötőelemek
és mechanikus alkatrészek meglazítására és
kicsavarozására. A fémek korrózió és
nedvesség elleni védelmére. Tartós vízálló
védőfilmet képez.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Jelölő spray
Különböző felületek jelölésére. Egyaránt
alkalmas külső és belső felületek
megjelölésére. Vízszintes jelölésre, parkolók,
veszélyzónák kijelölésére, munkaterületek
körülhatárolására.
Kiszerelés: 500 ml aerosolos palack

TEKASOL
Cink 98%
Védőbevonat fémekre, amely nagyon szilárd
és tartós fém felületet képez. Utólag
befesthető vagy zárórétegként a
fémfelületek oxidáció elleni végleges
védelmét szolgálhatja.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Szilikon spray
Kenésre, védelemre és formaleválasztásra
alkalmas spray. Műanyag, fa és fém
megmunkálása során használatos. A
keletkező nagyon vékony szilikon film óvja a
felületet és kenő hatású. Különösen alkalmas
a különböző formázó technológiák -
fröccsöntés, préselés, öntés - során létrejött
munkadarabok szerszámról való
leválasztására.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack

TEKASOL
Féktisztító spray
A fékeknek és alkatrészeiknek (féktárcsa és
fékbetétek) a zsír-, olaj-,
gyantaszennyeződésektől és a
megkeményedett zsírmaradványoktól való
megtisztítására szolgál. A fékek könnyebb
karbantartását teszi lehetővé és növeli a
fékezés hatékonyságát.
Kiszerelés: 400 ml aerosolos palack



TEKAFIN
A tömítő anyagok felvitelére szolgáló
szerszámok tisztítására.
Kiszerelés: 1 l és 5 l fémdoboz

TEKAPUR TISZTÍTÓSZER
Tisztítószer friss poliuretán habhoz. Vas,
acél, króm, alumínium, lakkozatlan fa,
márvány és kő tisztítására és
zsírtalanítására is alkalmas.
Kiszerelés: 500 ml aerosolos palack

APURSIL
Univerzális háztartási tisztítószer (pl.: a
szőnyegen lévő foltok, öntapadós
matricák maradványainak eltávolítására).
Eltávolítja a megkeményedett szilikont és
a poliuretán habot is.
Kiszerelés: 150 ml aerosolos palack

TEKAPURSIL S
A megkeményedett szilikon eltávolítására
alkalmas. Eltávolítja a régi repedésekben
lévő penészt is.
Kiszerelés: 110 ml tubus

TEKA TISZTÍTÓSZER
Különböző felületek tisztítására szolgál a
tömítő anyag felvitele előtt. A tömítő
anyag bedolgozása előtt mindenképpen
meg kell várni, hogy a tisztítószer
elpárologjon.
Kiszerelés: 5 l fémdoboz

TEKATRAKTEKATRAK
Tömítő szalagok

PISZTOLYOKPISZTOLYOK

Tekatrak Alapozó
A szalag habosított polietilénből készült és
alapozó anyagként használható a
dilatációs résekben az ablakok és ajtók,
belső konyhai rések, fürdőszobák,
víztartályok tömítésekor. Segítségével
megfelelő szélesség : mélység arány
érhető el.
Csomagolás (a készleten lévő,
rendelkezésre álló profilok): 10 mm, 15
mm, 20 mm, 30 mm átmérő

Tekatrak Winflex Inside és Outside
Tömítő szalag család az ablakok vagy a
külső ajtó és a homlokzat közötti
záróhézagok gyors és biztonságos
tömítésére, ami nagymértékű
energiatakarékosságot tesz lehetővé.
Kiszerelés: 40 m tekercs

719

838

814

810 534

812

535

TISZTÍTÓSZEREKTISZTÍTÓSZEREK

539

813

Poliuretán hab pisztolyok Tömítő anyag kinyomó pisztolyok

835



Egyéb építőipari termékek
CEMENTOL® – adalékanyagok betonhoz, habarcshoz és

injektált anyagokhoz
• Plasztifikátorok és szuperplasztifikátorok
• Kémiai adalékanyag folyósításhoz és víz alatti betonozáshoz
• Légbuborékképzők
• Szilárdulás és kötés gyorsítók
• Kötés gyorsítók lőttbetonokhoz
• Kötés késleltetők
• Felületi kötés késleltetők
• Tömítők
• Injektálást segítő adalékok
• Adalékanyagok földnedves betonokhoz
• Adalékanyagok az agresszív közegek elleni védelem növelésére
• Adalékanyagok a felúszás megakadályozására és csökkentésére
• Adalékanyagok a tapadás növelésére
• Építőipari segédanyagok

TEKAMAL – habarcsok
• Vízálló festékek és szalagok vízálló festékekhez
• Állékony habarcsok a betonok konstrukciós és nem konstrukciós

javításához
• Aláöntő habarcsok a beton konstrukciós javításához, aláöntéshez,

kiöntéshez, kihorgonyzáshoz.
• Injektáló anyagok
• Gyorskötő habarcsok
• Aljzatkiegyenlítő habarcsok
• Megerősített fugázóhabarcs széles fugákhoz

SILIFOB – ásványi építőanyagok víztaszító és egyéb védelme

TEKATRAK – Tömítő szalagok a beton építmények vízállósága
érdekében

A TKK Srpenica cég 1947-ben alakult azzal a céllal, hogy
megújítsa és továbbfejlessze az Isonzó-völgyben
hagyományosan folytatott mészkőbányászatot és -
feldolgozást. Gazdag és sikeres múltja során a társaság az
építőipari vegyi anyagok gyártásának területén vívott ki
szakmai elismerést kiváló minőségű termékeivel.
Termelési programunk tömítő anyagok (akril, szilikon, MS,
poliszulfid és poliuretán), poliuretán habok, ragasztók,
habarcsok valamint beton és habarcs adalékanyagok
gyártását tartalmazza. Széles termékválasztékunkat
technikai sprayekkel is bővítettük.

A TKK Srpenica az innovatív és hatékony cég hírnevét termékeinek négy
földrészen, a világ több mint 40 országában való értékesítésével nyerte el.
Sikerünk fő zálogát elsősorban tehetséges és motivált szakembereink
jelentik. Technológusaink korszerű laboratóriumainkban fejlesztik
tökéletesre termékeinket, együttműködésben többi építőipari
szakemberünkkel és termékeink végfelhasználóival. A
TKK Srpenica cég filozófiájának lényege tehát a
folyamatos fejlődés, vevőink igényeinek középpontba
állítása, termékeink megfeleltetése a szigorú európai
szabványoknak és az ISO szabványok (9001 és 14001)
szerinti gazdálkodás.

TKK PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, SRPENICA OB SOČI d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
tel.: +386 5 38 41 300, fax: +386 5 38 41 391, +386 5 38 41 390

info@tkk.si, www.tkk.si

(HU)


