
Silikonové tmely TEKASILSilikonové tmely TEKASIL

se používá na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken,

těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně

namáhané spoje trvalé vystavené povětrnostním vlivům.

� výborná přilnavost na hladké a porézní podklady

� odolnost vůči různým chemikáliím, mořské vodě, UV a radio-

aktivnímu záření a vlivům počasí

� spoje nejrůznějších materiálů (sklo, cihla, beton, různě kovy,

keramika, polykarbonáty...)

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

TEKASIL SANITAR NEUTRAL PROFI - zabraňuje tvorbě plísní

neutrální, jednosložková silikonová těsnící hmota. Těsnění

a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicid-

nímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních a jiných

vlhkých prostorách - např. pro akrylátové vany.

� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí,

mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

TEKASIL 300  C ACETAT
o

Teplotní odolnost -40 až +250 C
o

krátkodobě do +300 C
o

Aplikační teplota +5 až 40 C
o

jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým teplotám.

Vytvrzená hmota je odolná na vysoké teploty, proto se používá

na těsnění části motorů, průmyslových pecí, výpustných

otvorů a různých přístrojů

� odolnost v průmyslovém prostředí vůči minerálním olejům a

hořlavinám v rozsahu teplot -40 C do +250 C, krátkodobě až
o o

300 C, při zvýšení teploty tmel měkne
o

neutrální jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým

teplotám. Má vynikající mechanické vlastnosti - vysokou

elasticitu, výbornou přilnavost na různé materiály (sklo, hliník

a jiné kovy, smalt, keramiku atd.)

� odolnost vůči teplotám od -40 C do +250 C, krátkodobě až
o o

300 C, při zvýšení teploty tmel měkne
o

� tmel se používá na lepení, těsnění a zasklívání různorodých

materiálů, které jsou vystavovány vysokým teplotám

� vhodný pro utěsnění pecí a komínů

� nezpůsobuje korozi

TEKASIL 300  C NEUTRAL
o

Teplotní odolnost -50 až +250 C
o

krátkodobě do +300 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

jednosložková neutrální silikonová těsnící hmota, která tvrdne

v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se při výrobě

izolačních skel. Izolační skla vyrobené s Tekasilem T jsou

vhodné pro střechy, autobusy i vlaky.
Má vynikající přilnavost na veškeré materiály - sklo, plastové a ko-

vové distanční profily, keramiku, lakované dřevo, polykarbonát,

PVC a jiné plasty. Nestéká ve vertikální spáře. Po vytvrzení se

označuje vysokou odolnosti na UV záření, atmosférickou vlhkost

a chemikálie. Nezpůsobuje korozi.

TEKASIL T

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +10 až +40 C
o

je jednosložková těsnící hmota, vyrobena na bázi silikono-
vého kaučuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování.

� vhodný pro průmyslové prostory, nemocnice a prostory pro
zpracování potravin

� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře,
mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření

� dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník

� nedoporučuje se na pozinkovaný plech

neutrální, jednosložková silikonová těsnící hmota s vynikající
přilnavosti na hladké a porézní podklady. Umožňuje spojování
různých materiálů, jako jsou beton, dřevo, sklo, hliník a jiné
kovy.

� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře,
mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření a vlivům počasí.

� není vhodný pro zasklívání dvojskel a víceskel

TEKASIL ACETAT profi

TEKASIL NEUTRAL

Teplotní odolnost

Teplotní odolnost

-40 až +180 C
o

-40 až +150 C
o

Aplikační teplota

Aplikační teplota

+5 až +40 C
o

+5 až +40 C
o

TEKASIL SANITAR ACETAT PROFI - zabraňuje tvorbě plísní

je tvrale elastická, jednosložková silikonová těsnící hmota.

Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky

fungicidnímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních

a jiných vlhkých prostorách.

� odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí,

mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost -40 až +180 C
o

Aplikační teplota +5 až +40 C
o

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 149

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá, šedá,
hnědá, černá

300ml 20 24 ks 68,00 2,640 C

transp. 600ml 20 24 ks 125,00 4,840 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. 280ml 20 15 ks 64,00 2,480 C N

transp. 600ml 20 15 ks 117,00 4,530 C N

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. 60ml 16 18 ks 43,50 1,690 C

transp., bílá, alu
stříbrná, šedá, hnědá,
černá

300ml 20 18 ks 77,00 2,980 C

transp., bílá, šedá,

hnědá, černá
600ml 20 24 ks 139,00 5,400 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá 60ml 16 24 ks 42,00 1,630 C

transp., bílá, šedá,
hnědá

300ml 20 24 ks 73,00 2,830 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp., bílá, šedá,

černá
300ml 20 18 ks 82,00 3,180 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

červená 60ml 16 24 ks 49,00 1,900 C

červená, černá 300ml 12 15 ks 103,00 3,990 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

červená 300ml 20 18 ks 108,00 4,190 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

černá / hustota: 1,04 g/ml 600ml 20 12 � ks 142,00 5,500 C

černá / hustota: 1,33 g/ml 600ml 20 12 � ks 128,00 4,960 C

černá / hustota: 1,42 g/ml 600ml 20 12 � ks 120,00 4,650 C


