
 

 
TEKASIL UNIVERZAL 

jednozložková silikónová hmota 

 

 
POUŽITIE: 
TEKASIL NEUTRAL je trvalo elastická, silikónová jednozložková hmota na báze kyseliny 
octovej vhodná na utesnenie škár. 

VLASTNOSTI: 
Tekasil univerzal má vynikajúcu priľnavosť na sklo, keramiku, glazované povrchy, hliník. Je 
odolný voči rôznym poveternostným podmienkam: dážď, sneh, extrémne teploty. Odolný 
voči chemikáliám a UV žiareniu. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
ČERSTVÁ HMOTA: 
Základ:        kyselina octová 
Mechanizmus vytvrdzovania:     vlhkosť 
Hustota:           

  
930+-10kg/m

3 

Čas tvorby škrupiny (teplota 23
o
C, vlhkosť 50%):   10-30 minút 

Čas vytvrdnutia (teplota 23
o
C, vlhkosť 50%):   3mm/deň 

Stekavosť (ISO 7390):      0mm 
Aplikačná teplota:      +5

o
C až +40

o
C  

VYTVRDNUTÁ HMOTA: 
Tvrdosť Shore A (ISO 868):     10-20 
Pevnosť v ťahu (ISO 8339):     0,35-0,55 MPa 
Modul E 100% (ISO8339):      0,30 MPa 
Ťažnosť do pretrhnutia (ISO8339):     250-350% 
Elastické obnovenie:      98% 
Teplotná odolnosť:      -40

o
C až +150

o
C 

Balenie:        kartuša 280ml (20ks v krabici) 
Skladovanie:       12 mesiacov v suchom a  

chladnom prostredí do 25
o
C 

 
SPÔSOB POUŽITIA:  
Povrch musí byť tvrdý, čistý bez prachu a mastnoty. Ak chcete, aby okolie práce bolo čisté, okraje prelepte 
krycou páskou. Na kartušu nasaďte nástavec a umiestnite ju do pištole. Silikón nanášajte čo najrovnomernejšie. 
Na konci zarovnajte silikón vhodným nástrojom alebo namydleným prstom. Kryciu pásku odstráňte skôr ako 
silikón stvrdne. Vytvrdnutý silikón čistite mechanicky. 
 

Hĺbka 
škáry 

Šírka škáry 

6mm 8mm 10mm 12mm 

6mm 8,3m 6,2m 5,0m 4,2m 

8mm  4,7m 3,7m 3,1m 

10mm   3,0m 2,5m 

12mm    2,1m 

Tabuľka ukazuje, koľko bežných metrov škár môžeme utesniť s 280ml kartušou vzhľadom na šírku a hĺbku škáry. 



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte é ochranné rukavice. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. 
 
UPOZORNENIE: 
Poskytnuté informácie sú uvedené podľa našich najlepších znalostí a sú založené na spoľahlivých testoch 
a praktických skúsenosti. Uvedené vlastnosti sú určené ako vodítko. Pre konkrétnu potrebu odporúčame 
výrobok pred použitím otestovať.   
 
DODÁVA: 
Rebiop, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, 037/630 63 03, rebiop@rebiop.sk 


