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ÁBRA 
A TEKADOM Aquakit 
epoxi és merkapto 

tömítőanyagok 
szilárd keveréke, 

szivárgások 
javítására, akár 

nedves felületen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULAJDONSÁGOK: 
● Különféle anyagok javítására használható, összes fém, kerámia, fa, 

üveg, műanyag, cement 
● Nem használható puha és hajlékony anyagok esetén, mint például a 

gumi…stb. 
● Nagyszerű tapadás nedves anyagok esetén, akár víz alatt is 
● 15 perc alatt kikeményedik 
● Könnyű használni, nem tapad az ujjhoz 
● Ellenáll a vegyi anyagoknak 
● Fúrható, fűrészelhető, csiszolható, festhető 

 

ALKALMAZÁS: 
● Vízvezetékek, tartályok, központi fűtésrendszer szivárgásának 

javítására 
● Úszómedencék, akváriumok víz alatti hibáinak helyreállítására 
● Benzintankok javítására 
● Különböző szélességű csővezetékek csatlakoztatása esetén 
● Hajók, autók és utánfutók javítására 
● Csővezetékek tömítésére 
● Hajócsavar felújításhoz 
● Kábelek szigetelésének cseréje esetén 
● Ivóvízzel való érintkezés esetére, de csak a kikeményedés után 

 
MŰSZAKI ADATOK: 
Lágy tömítőanyag 

Alap  epoxi-merkapto 
Megjelenés  fehér és szürkészöld 

paszta 
Száradási tényező  kémiai reakció 
Összegyúrást követően 
felhasználható 

 +20C° - 3 perc 
+32C° - 1,5 perc 

Kikeményedési idő normál 
körülmények között 

 +20C° - 15 perc 
+32C° - 6 perc 

Kikeményedési idő víz alatt  +20C° - 20 perc 
 



 
  
 
 

Megszilárdult tömítőanyag 
Sűrűség  1900 kg/m3 
Keménység Shore A  85 
Nyomásállóság  90 MPa 
Szakítószilárdság  6,20 MPa  
Elektromos ellenállás  5 x 10¹³ Ohm/m 
Hőállóság  Egészen +120°C-ig, 

bizonyos esetekben 
+150°C-ig 

 
 
FELHASZNÁLÁS: 

● Érdesítse meg a drótkefével, vagy csiszolópapírral a tömítendő 
felületet 

● Vágja le a megfelelő mennyiségű Aquakit tömítőanyagot és gyúrja 
addig, amíg egyszínű nem lesz. 

● Gyorsan vigye fel a kívánt felületre és nyomja oda erősen 
● A felhordást követően azonnal kezdje el dörzsölni a felületet vizes 

kézzel, vagy vizes ruhával  
● A felhasználást követően a termék festhető 
● Nyomás alatt lévő felület esetén, a nyíláshoz helyezzen fa kupakot, 

amit az Aquakittel körbe tömít. Rögzítse a tömítést néhány percig az 
ujjával, vagy ragasztószalaggal.  

 
CSOMAGOLÁS: 

● kb. 57 gr. blister csomagolás 
 

TÁROLÁS 
7 évig száraz hűvös helyen, az eredeti, bontatlan csomagolásban 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Tilos bőrrel érintkeznie és szembe kerülnie. Bőrrel való érintkezés esetén bő 
vízzel öblítse le. Védőkesztyű használata kötelező. 
Lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz és mutassa meg a termék 
csomagolásán található címkét. 
 
FIGYELEM! 
Az itt megadott információk legjobb tudomásunk szerint pontosak. Ezek 
megbízható vizsgálatok eredményein és gyakorlati kísérleteken alapulnak. Az 
idézett tulajdonságok útmutatásul szolgálnak, így nem tekinthetők 
specifikációnak. Minden felhasználást alaposan tesztelni kell, hogy 
meggyőződjön arról, teljesíti-e a termék az elvárt követelményeket. 
 

 


