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Prednost s sistemom

Poslovna skupina Gretsch-Unitas

Tehnika zasteklitve

Funkcija zasteklitve je odvisna med 

drugim od ustreznega podlaganja stekla

in konstrukcije okvirja ter pravilne izbire

materiala za določeno izvedbo. Strokovno

podlaganje sodi prav tako med pomembnejše 

osnove pri vgradnji zasteklitev. GU pribor 

za zasteklitev omogoča strokovno vgradnjo 

zasteklitvenih enot tudi v zahtevnih razmerah. 

Široka paleta izbranih in preskušenih mate-

rialov nudi obsežno raznolikost različnih 

rešitev.

Gradbena kemija

GU nudi širok asortima med seboj 

prirejenih gradbeno-kemijskih izdelkov. 

Vse kar potrebujete za gradnjo, montažo, 

tesnjenje in nego oken oz. vrat, boste našli 

v katalogu, ki je pred vami. Vselej seveda

z izčrpnim opisom področij uporabe in

posebnosti. Vsekakor je vse skladno 

z najsodobnejšim stanjem tehnike in 

upoštevani so veljavni standardi in 

smernice za zaščito okolja.

Tesnilni sistemi

Energetska učinkovitost in tesnost vsled 

natančnosti: poslovna skupina GU vam 

ponuja širok program okenskih in vrat-

nih tesnil ter gradbenih priključkov po 

najnovejšem stanju tehnike. Deležni boste 

celovitega svetovanja o najnovejših smer-

nicah in predpisih, prejeli pa boste tudi 

mnogo uporabnih informacij in priporočil 

v zvezi z ustreznimi veljavnimi standardi. 

Več kot le okovje – Med seboj usklajeni sistemi pribora iz ene roke



3

Celoten pregled

Splošne informacije    5 –   15

Zunanja zaščita pred vremenskimi vplivi  16 –   45

Funkcijsko področje toplote in hrupa  46 –   85

Ločevanje notranje in zunanje klime   86 – 101

Folijska lepila in tesnilne mase  102 – 127

Tesnilni sistemi

Splošne informacije   129 – 133

Tesnilne mase in sredstva za glajenje  134 – 147

Lepila in čistila za PVC  148 – 159

Čistila in lepila za aluminij  160 – 171

Garniture za vzdrževanje  172 – 175

Gradbena kemija

Splošne informacije  177 – 181

Pribor za zasteklitev  182 – 193

Tehnika zasteklitve

Pregled standardov in predpisov  194

Izključitev jamstva/zaščita avtorskih pravic  195

Splošne informacije



4



5

Kazalo vsebine

Tesnilni sistemi

Prednosti strokovne montaže oken in vratnih elementov  6

Več udobja bivanja z zrakotesno gradnjo   7

Tesnjenje po zadnjem stanju tehnike (EnEV)   8

Merilni sistem za zrakotesnost    9

Varnost v skladu s standardi  10 – 12

Zaščita okolja in podnebja se pri Gretsch-Unitas v Nemčiji piše z veliko začetnico  13

Trije nivoji tesnjenja oken  14 – 15

Splošne informacije

GU zunanji tesnilni trak za okna  16 – 19

GU tesnilni trak za reže BG1/600  20 – 23

GU tesnilni trak za reže BG2/300  24 – 27

GU tesnilna masa za zunanje reže   28 – 31

GU okrogla tesnilna vrvica  32 – 35

GU-KSK gradbeno tesnilo  36 – 41

GU-EPDM gradbeno tesnilo za zunanjo uporabo  42 – 45

Zunanja zaščita pred vremenskimi vplivi

GU pene za iztiskanje s pištolo B2, s PDR  46 – 57

GU pene za iztiskanje s pištolo B2, brez PDR  58 – 61

GU pene za iztiskanje s pištolo B3, brez PDR  62 – 69

GU čistilo za pištole  70 – 71

GU pištole za peno 72 – 75

GU tesnilni trak BG1 76 – 79

GU plošča za toplotno izolacijo / GU plošča za zvočno izolacijo  80 – 85

Funkcijsko področje toplote in hrupa

GU notranji tesnilni trak za okna  86 –   89

GU tesnilna masa za notranje reže  90 –   93

GU okrogla tesnilna vrvica  94 –   97

GU butilno gradbeno tesnilo za notranjo uporabo  98 – 101

Ločevanje notranje in zunanje klime

GU tesnilne mase  102 – 113

GU EPDM lepilo   114 – 121

GU-Primer  122 – 125

GU pištole za kartuše in črevesa   126 – 127

Folijska lepila in tesnilne mase



6

Tesnilni sistemi І Splošne informacije

Prednosti strokovne montaže oken in vratnih elementov

Investitor ali arhitekt

 ■ Nudi svoji stranki strokovno rešitev v 

obstoječem objektu ali v novogradnji

 ■ Izpolnjuje pogoje za uspešen preizkus 

zrakotesnosti (Blower-Door-Test)

 ■ Svoji stranki nudi strokovne rešitve, 

ki omogočajo prihranke pri energiji 

za ogrevanje in s tem zmanjšanje 

obremenitve okolja s CO2

Obrtnik

 ■ Ima za vsak element primeren sistem

 ■ Izpolnjuje zakonsko predpisane zahteve

 ■ Predeluje med seboj usklajene in 

cenovno ugodne materiale

Lastnik hiše

 ■ Prihrani pri stroških in energiji

 ■ Si zagotovi prijetno klimo v prostoru – 

brez prepiha

 ■ Trajno ščiti okna in zidove pred 

poškodbami

 ■ Zmanjša zdravstvena tveganja zaradi 

tvorbe plesni v vsej hiši

Strokovna montaža odločilno določa primernost za uporabo oken

in vrat skozi celotno primerno obdobje uporabe. Nadaljnji razvoj

 gradbene tehnike, še posebej v smislu tesnosti stavb z zmanjše-

vanjem nenačrtovanih toplotnih izgub vsled prezračevanja, zah-

teva zrakotesno okensko vgradnjo. Splošne zahteve za vgradnjo 

oken izhajajo med drugim iz uredbe o varčevanju z energijo. Da 

bi v celoti razmejili zunanjo in notranjo klimo, mora biti notranja 

zatesnitev zrakotesna. Zunanja zatesnitev mora biti v nasprotju 

z notranjo paroprepustna, obenem pa mora varovati pred udari 

dežja.

Da bodo od samega začetka pri načrtovanju upoštevane vse 

potrebne funkcije, vsi standardi in predpisi, morajo vsi, ki so pri 

gradnji udeleženi – od načrtovalcev (arhitektov) preko izvajalcev 

(obrtnikov) do investitorjev – sodelovati kot ekipa, da bodo lahko 

prispevali k izvedbi gradbenega podviga in pri tem uporabljali le 

med seboj usklajene sisteme, ki ustrezajo standardom. Poslovna 

skupina Gretsch-Unitas vam nudi natanko to: asortima pribora in 

izdelkov za vse zahteve strokovne montaže oken in vrat – vse iz 

ene roke.

Da se lahko stavba načrtuje in realizira od samega začetka v skladu z veljavnimi standardi in predpisi, vam na naslednjih straneh 

podajamo združene in v kratki obliki vse pomembne informacije o predpisih, uredbah in nemških ter evropskih standardih.
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Več udobja bivanja z zrakotesno gradnjo

Potreba po zrakotesni stavbni lupini izhajajo iz evropskih uredb 

in uredb posameznih držav.

Pri izvedbi lahko v posameznih državah lastnik stavbe zaprosi 

za subvencijo iz naslova programov subvencioniranja.

Zahvaljujoč zahtevi po zrakotesni stavbni lupini je preprečen pojav 

zdravstvenih težav pri ljudeh in nastanek materialne škode na 

stavbi. Če ta priporočila niso v celoti in pravilno izvedena, lahko 

pričakujemo naslednje težave:

 ■ Visoke energetske izgube

 ■ Materialna škoda zaradi rosenja gradbene konstrukcije 

in posledičnega nastajanja plesni

 ■ Oslabljena zvočna izolacija

 ■ Omejeno udobje zaradi prepiha

Če med gradbenimi elementi kroži vlažen zrak, se ta ohlaja in pri prehodu čez 

točko rosišča pride v gradbeni konstrukciji do kondenzacije (pojav rosenja). 

Kondenzacija negativno vpliva na življenjsko dobo zgradbe in lahko povzroči 

tvorbo plesni. Če ob izolaciji, ki ni izvedena zrakotesno, kroži zrak, postane 

neučinkovita. Toplota tako preko zraka, ki teče skozi izolacijo odteka iz stavbe. 

Znotraj Zunaj



8

Tesnilni sistemi І Splošne informacije

Tesnjenje po zadnjem stanju tehnike (EnEV)

Osnovne zahteve za zgradbe

V evropski uredbi o gradbenih proizvodih so določene osnovne 

zahteve za zgradbe in bistvene značilnosti gradbenih produktov. 

Poleg osnovnih zahtev „Mehanska odpornost in stabilnost“, 

„Varnost pri požaru“, „Higiena, zdravje in okolje“, „Zaščita pred 

hrupom“, „Varnost in dostopnost pri uporabi“, „Trajnostna raba 

naravnih virov“ je izpeljana zahteva tudi „Varčevanje z energijo 

in ohranjanje toplote“.

V Nemčiji obstajajo tudi daljnosežnejši predpisi, ki morajo ustre-

zati trenutnemu stanju tehnike (EnEV).

„Zgradbe je treba izvesti tako, da bo toplotno prevodna obodna 

površina vključno z režami trajno zrakotesna v skladu z zadnjim 

stanjem tehnike.“ (Uredba o varčevanju z energijo)

Z zrakotesnostjo stavbne lupine privarčujete pri ogrevanju in pre-

prečite večjo materialno škodo na zgradbi. Razen tega povišate 

raven udobja in uporabno vrednost zgradbe.

Že v fazi načrtovanja je treba izdelati koncept tesnjenja za celotno 

zgradbo. Iz gradbeno-fi zikalnih razlogov je treba zračno nepre-

pusten sloj vedno izvesti na notranjih stenah prostorov, da se 

prepreči vdor toplega in vlažnega zraka v gradbene elemente. 

Če v gradbeni element lahko vdira zrak, je treba paziti na to, da 

vlaga, ki se zaradi padca temperature v področju izolacijskega pre-

reza kondenzira, ne bo povzročala poškodb. Pri tem velja načelo 

„znotraj bolj zatesnjeno kot zunaj“.

Nadalje je treba upoštevati, da je ob učinkovitem notranjem 

zrakotesnem sloju potrebna tudi zaščita pred dežjem na zunanji 

strani, saj če vlaga prepoji izolacijske materiale, pride do izgube 

izolacijskih lastnosti.

V posameznih primerih uporabljene gradbene produkte je treba 

med seboj tako uskladiti, da se s pomočjo njihovega medseboj-

nega tesnjenja z že navedenima združljivostjo in trajnostjo ustvari 

zrakotesen sistem tesnjenja.

Pri nas dobite celovite rešitve za tesnjenje oken iz ene roke. 

S tem prihranite čas in dosežete varnost – saj so naši izdelki med 

seboj optimalno usklajeni.
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Merilni postopek z diferenčnim tlakom 

Z merilnim postopkom za diferenčni tlak (tudi Blower-Door-Test) 

se meri zrakotesnost celotne zgradbe. Postopek je namenjen 

odkrivanju prepustnih področij stavbne lupine.

Merilni postopek za diferenčni tlak je smiselno uporabiti pri vsaki 

novogradnji in pri predelavi obstoječih zgradb, da se lokalizirajo 

morebitne napake v stavbni lupini in pred zaključkom gradnje tudi 

odpravijo. Pogosto se netesnosti ne pojavijo pri oknih in vratih 

ampak pri prehodih med tlemi in zidovi, pri okenskih policah, 

ceveh, vtičnicah itd.

Merilni sistem za zrakotesnost

Princip meritve Blower Door

S pomočjo nastavljivega kovinskega ogrodja, ki je obdano z zra-

kotesno ponjavo, se na odprtino vrat ali okna namesti ventilator. 

Ta pri prvi meritvi potiska zrak v stavbo, ki jo preiskušamo, in pri 

drugi zrak izsesava. Ventilator se nastavi tako, da nastane tlačna 

razlika proti tlaku okolice v višini 50 Pa. Tlačna razlika je določena 

na podlagi vetra z močjo 5. 

Postopek Blower Door vam omogoča:

 ■ odkrivanje prepustnosti in njihovo intenzivnost

 ■ določitev zračnega toka (V50 v m3/h) s pomočjo vsote vseh 

prepustnosti pri preizkusnem tlaku 50 Pa (številsko)

 ■ iz teh rezultatov in prostornine prostora se lahko izračuna 

urna vrednost izmenjave zraka (V50 / V prostora = n50) pri 

tlaku 50 Pa

Preizkus Blower Door se deli na tri faze

 ■ 1. faza: V prvi fazi se ustvari in ohranja konstanten podtlak 

50 Pa ali malce višji. Med to fazo se stavbna lupina preverja 

na nezaželene netesnosti, pri katerih zrak uhaja v notranjost 

(pri kasnejši uporabi stavbe so netesnosti področja, skozi 

katera uhaja zrak in z njim toplota). Tako je možno izvesti 

namenske popravke netesnosti stavbe.

 ■ 2. faza: V drugi fazi se ustvari podtlak, pri tem pa se prične 

z nižjimi vrednostmi (10 do 30 Pa) in korakoma zvišuje (npr. 

v korakih po 5 do 10 Pa) do končnega tlaka (60 do 100 Pa). 

Pri vsakem koraku se zapiše trenutni volumski pretok zraka 

v odvisnosti od tlaka v stavbi in vnese v zapisnik.

 ■ 3. faza: V tretji fazi se ustvari nadtlak in se meritev ponovi, 

enako kot meritev pri podtlaku.

Po končanih meritvah in izračunanih vrednostih izmenjave zraka 

prejme lastnik hiše certifi kat kakovosti izmerjene stavbne lupine.

Pri stavbah s prezračevalnimi napravami se meritev Blower Door 

izvaja standardno, saj se sme ta tehnologija v izkazu energijskih 

potreb upoštevati le z dokazilom o tesnosti. Za nizkoenergijske 

in pasivne hiše, za katere je možno koristiti državne subvencije, 

je ta izkaz obvezen.

Cilj gradbenega projekta bi moral biti doseganje optimalnega 

bivalnega udobja z minimalizacijo za to porabljene energije. 

Zato je treba pri vsaki stavbi ustvariti relativno zrakotesno 

zunanjo lupino. V nemškem standardu DIN 4108, 7. del, je zahte-

vana „izdelava zrakotesnega sloja po vsej površini“.

Izdelki poslovne skupine Gretsch-Unitas izpolnjujejo te zahteve – 

in dajejo varnost!!
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Tesnilni sistemi І Splošne informacije

Varnost v skladu s standardi

Kakovost tesnilnih trakov za reže ureja standard DIN 18542. 

Pri tem gre med drugim za:

 ■ Koeficient prepustnosti rež

 ■ Zrakotesnost

 ■ Tesnost rež / spojev rež na dež

 ■ Obstojnost na temperaturne spremembe

 ■ Obstojnost na vplive svetlobe in vlage

 ■ Združljivost z drugimi gradbenimi materiali

 ■ Obstojnost na rosenje

 ■ Paroprepustnost

 ■ Obnašanje v primeru ognja

Vrsta obremenitve Obremenitvena skupina

Zunanja uporaba Notranja uporaba

BG1 BG2 BG R

Izpostavljenost reže 
na vremenske vplive

visoka nizka odpade

Dež z vetrom veliko malo odpade

Rosenje nizko nizko visoko

Vlažnost zraka dolgotrajna dolgotrajna dolgotrajna

Zrakotesnost nizka nizka visoka

Obremenitvene skupine po DIN 18542

Tesnilni trakovi obremenitvene skupine BG1 so primerni za 

reže, neposredno izpostavljene vremenskim vplivom, torej za 

nezaščiteno zunanjo uporabo. Varne so na dež* do diferenčnega 

tlaka min. 600 Pa

Tesnilni trakovi obremenitvene skupine BG2 so prav tako 

primerni za zunanjo uporabo, vendar ne smejo biti neposredno 

izpostavljeni vremenskim vplivom. Varni so na dež* 

do diferenčnega tlaka 300 Pa

Tesnilni trakovi obremenitvene skupine BGR so primerni 

posebej za notranjo stran prostorov in zrakotesno zatesnijo 

režo. Skladni so z EnEV.

Obremenitvene skupine ureja DIN 18542:2009-07
Tesnjenje rež zunanjih zidov z impregniranimi trakovi za tesnjenje rež iz penastih plastičnih mas – 

Impregnirani trakovi za tesnjenje rež – Zahteve in preizkušanje

Kriterij preizkušanja Obremenitvena skupina

Zunanja uporaba Notranja uporaba

BG1 BG2 BG R

Koefi cient prepustnosti rež, 
vrednost a

a < 1,0 m3/[h · m · (daPa)n] a < 1,0 m3/[h · m · (daPa)n] a < 0,1 m3/[h · m · (daPa)n]

Zrakotesnost a < 1,0 m3/[h · m · (daPa)2/3] a < 1,0 m3/[h · m · (daPa)2/3] a < 0,1 m3/[h · m · (daPa)2/3]

Tesnost rež na dež z vetrom pri p ≥ 600 Pa ≥ 300 Pa –

Tesnost spojev rež na dež z vetrom 
pri p 

≥ 600 Pa – –

Obstojnost na temperaturne 
spremembe

-20 °C do +80 °C -20 °C do +60 °C -20 °C do +60 °C

Obstojnost na vplive svetlobe 
in vlage

mora biti zagotovljena – –

Združljivost s sosednjimi 
gradbenimi materiali

do 80 °C do 60 °C do 60 °C

Obstojnost na rosenje – – 100 % rel. zračna vlažnost 
/ 85 °C

Paropropustnost vrednost sd 
(sd = μ ·tF)

≤ 0,5 m ≤ 0,5 m izračunana vrednost

Obnašanje v primeru ognja B1 B2/E B2/E

Zahteve

* Tesnost na dež z vetrom podaja sposobnost gradbene konstrukcije ali tesnila za preprečevanje vdora dežja. 

 Tesnost na dež z vetrom v vrednosti 600 Pa pomeni na primer, da se dež tudi pri obremenitvi 600 Pa diferenčnega tlaka ne more vdreti skozi tesnilo reže.

Kakovostni razredi trakov za tesnjenje rež
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DIN 4102 „Obnašanje gradbenih materialov in elementov v 

primeru ognja“ je standard, ki določa stopnjo gorljivosti gradbenih 

materialov in odpornost gradbenih elementov.

Ta navaja, kako naj se izvede v gradbenih uredbah zahtevana 

protipožarna zaščita in v osnovi predpisuje preiskave obnašanja v 

primeru požara z uporabo standardiziranih preizkusov.

Po DIN 4102 se gradbeni materiali razvrščajo v razreda gradbenih 

materialov A in B. V razred gradbenih materialov A sodijo negorljivi 

materiali.

Gorljivi gradbeni materiali so razvrščeni v razred B. Odpornost 

na ogenj (tudi požarna odpornost) nekega gradbenega elementa 

označuje čas trajanja, znotraj katerega gradbeni element v prime-

ru požara obdrži svojo funkcijo.

Razred B gorljivih materialov je razčlenjen na težko vnetljive (B1), 

normalno vnetljive (B2) in lahko vnetljive (B3) gradbene materiale.

Zahteve gradbenega nadzora Dodatne zahteve Evropski razred 
po DIN EN 13501-1

Razred 
po DIN 4102-1

Brez nastajanja dima Brez odpadanja / 
kapljanja gorečih delcev

negorljivo
brez vsebnosti gorljivih gradbenih materialov

X X A1 A1

negorljivo
vsebuje gorljive gradbene materiale

X X A2 - s1 d0 A2

težko vnetljivo X X B, C - s1 d0 B1

X A2, B, C - s2 d0

X A2, B, C - s3 d0

X A2, B, C - s1 d1

X A2, B, C - s1 d2

A2, B, C - s3 d2

normalno vnetljivo X X D - s1 d0 B2

X D - s2 d0

X D - s3 d0

X D - s1 d2

D - s2 d2

D - s3 d2

X E

E - d2

lahko vnetljivo** F B3

s1 = brez / minimalno nastajanje dima | s2 = omejeno nastajanje dima | s3 = neomejeno nastajanje dima
d0 = brez kapljanja/odpadanja | d1 = omejeno kapljanje/odpadanje | d2 = močno kapljanje/odpadanje

Klasifi kacija gradbenih materialov glede na obnašanje v primeru požara

Razred gradbenih materialov B2

V razred gradbenih materialov B2 sodijo normalno gorljivi mate-

riali. Materiali, kot so na primer les in lesni elementi z debelino 

> 2 mm. Materiale iz razreda B2 se vnamejo zaradi vira vžiga in 

gorijo sami od sebe - v odvisnosti od okoljskih pogojev.

Razred gradbenih materialov B3

V razred gradbenih materialov B3 sodijo lahko vnetljive snovi, ki 

zelo hitro zgorijo. Vnamejo se zaradi majhnih virov vžiga in gorijo 

dalje brez dovajanja toplote z naraščajočo hitrostjo. 

Lahko vnetljivi materiali so v Nemčiji prepovedani. V skladu 

z zakonskimi predpisi o protipožarni zaščiti morajo gradbeni 

materiali v vgrajenem stanju ustrezati vsaj razredu gradbenih 

materialov B2.

*  Od objave v seznamu gradbenih predpisov 2002/1 se pri na novo odobrenih gradbenih materialih za razvrstitev uporablja samo še evropski standard DIN EN 13501-1.

**  V Nemčiji ni odobreno.

Razrede gradbenih materialov ureja DIN 4102
Obnašanje gradbenih materialov in elementov v primeru ognja – 1. del: Gradbeni materiali, pojmi, zahteve in preizkušanje

Obnašanje gradbenih materialov in elementov v primeru ognja

Varnost v skladu s standardi
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Tesnilni sistemi І Splošne informacije

Paroprepustnost urejajo

DIN 4108-3
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v zgradbah – 3. del: Zaščita pred vlago v odvisnosti od klime; 

Zahteve, računski postopki in navodila za načrtovanje in izvedbo

DIN EN ISO 12572:2001
Higrotermalno obnašanje gradbenih materialov in proizvodov – Ugotavljanje lastnosti za prehod vodne pare

DIN 18542:2009-07
Tesnjenje rež zunanjih zidov z impregniranimi trakovi za tesnjenje rež iz penastih plastičnih mas – 

Impregnirani trakovi za tesnjenje rež – Zahteve in preizkušanje

V gradbeni fi ziki difuzija pare pomeni prenos vlage preko gibanja 

molekul, ki ga povzroča razlika parnih tlakov slojev zraka, ki obda-

jajo gradbeni element. Izmenjava poteka preko prehajanja vodnih 

molekul skozi zrakotesen sloj materiala.

Vnos vlage v gradbeno konstrukcijo je odvisen od difuzijske 

odpornosti (μ) materiala.

Število odpornosti na difuzijo vodne pare (tudi faktor, simbol 

μ) nekega gradbenega materiala je karakteristika, odvisna od da-

nega materiala. Predstavlja faktor, za koliko krat je dani material 

gostejši od mirujočega sloja zraka enake debeline v primerjavi z 

vodno paro. Večje kot je število μ, tem bolj je gradbeni material 

parotesen.

Vrednost sd podaja prepustnost vodne pare in je sestavljena 

iz vrednosti, odvisne od materiala (μ) in debeline materiala v 

metrih: 

 ■ sd = μ · s

Standard DIN 4108-3 loči med

 ■ difuzijsko odprtimi (sd ≤ 0,5 m)

 ■ difuzijsko ovirajočimi (0,5 < sd < 1500 m) in

 ■ difuzijsko tesnimi (sd ≥ 1500 m)

sloji.

Gradbeni materiali ali elementi, ki za parni tlak predstavljajo 

manjšo oviro, se imenujejo difuzijsko odprti.

Varnost v skladu s standardi
Paroprepustnost
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Kam s porabljenimi kartušami pene?

V Nemčiji se letno porabi okroglih 25 milijonov kartuš za peno 

(PUR). Porabljene kartuše se po zakonu o ravnanju z odpadki in 

recikliranju (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG)) 

opredeljene kot nevarni odpadki. Zato ne spadajo med preostale 

ali mešane odpadke, v rumeno vrečo ali beli pločevinasti kontejner. 

Tudi kurjenje ni dovoljeno, saj uredba o embalaži (Verpackungs-

verordnung (VerpackV)) izrecno predpisuje, da se morajo porab-

ljene kartuše snovno predelati (to velja zaenkrat samo v Nemčiji).

Da bi uporabnikom ponudili možnost vrnitve in ponovne pre-

delave in zagotovili kakovostno snovno reciklažo, so evropski 

proizvajalci kartuš za peno PUR leta 1993 ustanovili podjetje PDR 

(Produkte durch Recycling). Z udobnim, po vsej Nemčiji delujočim 

sistemom za zbiranje in vrnitev lahko PDR zbere in preostalo vse-

bino snovno predela za vse kartuše, prodane na nemškem tržišču.

PDR logotip pomeni pravilno in okolju prijazno snovno recikliranje. 

Pri vseh kartušah, ki nosijo to oznako, je prevzem in recikliranje že 

plačano. 

PUR

Zaščita okolja in podnebja se pri Gretsch-Unitas 

v Nemčiji piše z veliko začetnico

Tako enostavno deluje servis za prevzem 
in recikliranje po vsej državi

Kdor uporablja kartuše za PUR peno na škatle, lahko enostavno 

vrne porabljene kartuše v originalnih škatlah (kartonih za povratno

pošiljko). Ko je škatla napolnjena, lahko uporabnik preko brez-

plačne telefonske številke (0800 7836736) ali po telefaksu 

(0800 7836737) naroči prevzem. Ustrezni informacijski obrazec 

za telefaks se nahaja v vsaki škatli.

PDR nato organizira odvoz kartuš iz obrata ali celo gradbišča 

v center za ravnanje z odpadki v Thurnau. Če ste originalno 

embalažo izgubili ali pa je neuporabna, lahko pri PDR brez-

plačno zahtevate povratni karton.

Pri količinah, manjših od šest škatel, vam PDR da takoimeno-

vane povratne znamke, ki jih nalepite na škatlo. Škatle lahko nato 

brezplačno odpošljete preko dostave paketov DHL ali ob priliki 

predate na poštnem okencu.

Izčrpne informacije so vam na voljo na naslovu:

www.pdr.de/loesungen/recycling-pur-schaumdosen
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Tesnilni sistemi І Splošne informacije

Vse dobre reči so tri

Nevidno za stanovalca hiše ali stanovanja – vendar odločilnega 

pomena – je profesionalno izvedeno tesnjenje oken med oknom 

in zidom.

Ta priključek (reža) mora izpolnjevati mnoge funkcije. Da se

funkcije med seboj ne ovirajo, je tesnjenje izvedeno 3-stopenjsko. 

Strokovno tesnjenje je tako sodelovanje zunanjih, srednjih in 

notranjih tesnilnih nivojev. V tem sodelovanju se preprečijo 

poškodbe zgradbe zaradi prisotnosti vlage in obenem zago-

tovi zdrava klima v prostoru.

Trije nivoji tesnjenja oken

Nivo zaščite pred vremenskimi 

vplivi – zunanje tesnjenje

Zunanji nivo tesnjenja deluje kot 

zaščita pred vremenom in mora 

biti trajno tesen pred dežjem z 

vetrom a istočasno paropropusten. 

Preprečuje vdor vlage in mokrote 

skozi tesnilne reže v zid. Če se v zidu 

pojavi vlaga, se lahko preko nivoja 

zaščite pred vremenskimi vplivi 

odvaja navzven.

Ločevanje notranje in zunanje klime

Notranji nivo tesnjenja mora biti po 

zadnjem stanju tehnike (EnEV) 

izveden zrakotesno. Mora biti 

gostejši kot zunanje tesnjenje, tako 

da se vlaga v zidovih odvaja navzven 

preko zunanjega tesnjenja. Služi za 

ločevanje klime v prostoru od zunanje 

klime in tako preprečuje kondenzacijo

 vode v področju priključkov.

Izolacijski nivo – srednje tesnjenje

Srednji izolacijski nivo skrbi za 

optimalno toplotno in zvočno 

zaščito. Reža med zidom in 

okenskim okvirjem mora biti 

popolnoma zapolnjena s toplotno 

izolacijskim materialom. Obenem 

služi ta nivo pritrditvi okna in 

prevzemanju sil z okna.

Naše v celoti med seboj usklajene komponente tvorijo celovit 

sistem tesnjenja, ki zadovoljuje vse vidike varčevanja z energijo in 

tozadevnih uredb ter željo po udobju.
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Pravi izdelek za vsak nivo

Srednji nivo tesnjenja Notranji nivo tesnjenja

Z
u

n
a

n
ji
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o
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e
sn
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n

ja

Proizvodi Pribor
GU notranji tesnilni 

trak za okna
GU tesnilna masa 
za notranje reže

GU butilno gradbeno 
tesnilo za notranjo 

uporabo

GU zunanji tesnilni trak 
za okna

– GU okrogla tesnilna vrvica

– GU pena za uporabo s pištolo

– GU zimska pena za uporabo s pištolo

– GU 2K hitra pena

– GU Super tesnilna masa

– GU Ultra tesnilna masa

– GU zimska tesnilna masa

– GU EPDM lepilo

– GU Primer

  

GU tesnilni trak za reže 
BG1/600   

GU tesnilni trak za reže 
BG2/300   

GU tesnilna masa za 
zunanje reže   

GU KSK gradbeno tesnilo 

GU EPDM gradbeno 
tesnilo za zunanjo 

uporabo
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GU zunanji tesnilni trak za okna

Lastnosti izdelka

 ■ Vodotesen po DIN EN 20811

 ■ Difuzijsko odprt

 ■ Odporen na vreme in UV žarke

 ■ Odporen na dež z vetrom

 ■ Enostransko samolepilni

 ■ Odporen na mikroorganizme

 ■ Lahko se čezenj ometava in pleska

 ■ Preverjen na ift Rosenheim

Področja uporabe

 ■ Za parno difuzijsko tesnjenje reže med okni, vrati in zunanjo 

površino zgradbe

 ■ Primerno tudi za pleskarstvo in izdelavo izolacijskih fasad
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Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Dolžina zvitka Širina zvitka PE Naročniška številka

GU zunanji tesnilni trak za okna Zvitki

25 m   50 mm 100 m H-01444-05-0-0

25 m   75 mm 100 m H-01444-07-0-0

25 m 100 mm 100 m H-01444-10-0-0

25 m 150 mm 100 m H-01444-15-0-0

25 m 200 mm 100 m H-01444-20-0-0

25 m 250 mm 100 m H-01444-25-0-0

25 m 300 mm 100 m H-01444-30-0-0

25 m 350 mm 100 m H-01444-35-0-0

25 m 400 mm 100 m H-01444-40-0-0
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GU zunanji tesnilni trak za okna

Nameščanje

 ■ GU tesnilni trak za okna se pritrdi na okenski okvir 

s samolepilnim trakom. Glede na zasnovo se to lahko izvede 

pred ali po vgradnji okna.

 ■ Nato se reža zapolni s peno GU PU. Po strditvi pene se trak 

pritrdi in prilepi na zgradbo z GU tesnilno maso.

 ■ Stične povezave med trakovi se zatesnijo / zalepijo z GU 

tesnilno maso.

 ■ GO tesnilni trak za okna zunaj lahko prekrijete z lopatico 

kita, ometom ali premazom.

Preizkus gradbenega elementa
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GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU zunanji tesnilni 
trak za okna

GU notranji tesnilni 
trak za okna
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GU tesnilni trak za reže BG1/600

Lastnosti izdelka

 ■ Izpolnjuje zahteve BG1 po DIN 18542

 ■ Varnost zaradi široke možnosti uporabe pri režah

 ■ Tesnjenje pred vetrom, prahom, pršenjem vode in 

dežjem z vetrom

 ■ Parno difuzijsko odprt

 ■ Visoka moč lepljenja pri montaži

 ■ Trajno elastičen z veliko sposobnostjo prilagajanja pomikom

 ■ Nudi zvočno in toplotno izolacijo

 ■ Lahko ga premažete z običajnimi disperzijskimi barvami

 ■ Uporaben pri vseh področjih gradnje in vseh vrstah zgradb

 ■ Certificiran po CE (ETA-07/0072)

 ■ Konstantna, skladna s standardom DIN in s strani zunanjih 

institucij redno preverjena kakovost

 ■ Preverjeno s strani ift-Rosenheim: tesnost na dež z vetrom 

in koeficient prepustnosti reže (vrednost a)

Področja uporabe

Spekter uporabnosti sega od tesnjenja rež (tudi dilatacijskih rež) 

med

 ■ betonskimi gotovimi izdelki

 ■ vratnimi okvirji in zidom

 ■ vstavki strešnih oken

 ■ priključki okenskih polic

v področjih

 ■ gradnje s trapezno pločevino, sendvič in kovinskih konstrukcij

 ■ izdelave gotovih izdelkov iz betona in drugih gradbenih 

materialov

 ■ masivne, lesene in suhe gradnje

 ■ montaže oken

Opis izdelka

GU tesnilni trak za reže BG1/600 je izdelan iz PUR in impregniran

s polimerno dosperzijo. Razvit je bil posebej za zanesljivo tesnjenje

rež pri visokih zgradbah in na fasadah do višine 100 m. Kot kako-

vostno preverjen BG1 tesnilni trak za reže izpolnjuje visoke zah-

teve standarda DIN 18542, izdaja 2009. Poleg tesnosti na dež z 

vetrom nad 600 Pa (ustreza jakosti vetra 11) ima GU tesnilni trak 

za reže BG1/600 odlične zvočne in toplotne izolacijske lastnosti.
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Tehnični podatki in zahteve

GU tesnilni trak za reže BG1/600 Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Opis materiala impregnirana mehka pena iz PUR

Osnova polimerna disperzija z učinkom zadrževanja ognja

Obremenitvena skupina BG1 DIN 18542

Koefi cient prepustnosti rež a ≤ 1,0 m3/[h · m · (daPa)n] * DIN EN 12114

Tesnost rež na dež z vetrom ≥ 600 Pa, nadzorovano s strani ift Rosenheim DIN EN 1027

Tesnost spojev rež na dež z vetrom ≥ 600 Pa DIN EN 1027

Obstojnost na temperaturne spremembe -30 °C do +90 °C DIN 18542

Obstojnost na staranje zaradi vpliva svetlobe 
in vremenskih vplivov

Zahteve izpolnjene DIN 18542

Združljivost s sosednjimi gradbenimi materiali Zahteve izpolnjene DIN 18542

Toleranca mer Zahteve izpolnjene DIN 7715 T5 P3

Toplotna prevodnost λ = 0,052 W/m x K DIN EN 12667

Odpornost na difuzijo vodne pare μ ≤ 100 DIN EN ISO 12572

Vrednost sd ≤ 0,5 m pri širini 50 mm (parno difuzijsko odprt) DIN EN ISO 12572

Razred gradbenih materialov B1 (težko vnetljivo) DIN 4102

* nadzorovano s strani ift Rosenheim

Informacije za naročanje

Naziv
Globina 
reže

Širina reže Oblika dobave
Dolžina 
zvitka

Barva PE
Naročniška 
številka

GU tesnilni trak za reže BG1/600

10 mm   1 –   4 mm

Predstisnjeni zvitki 
z enostranskim 
samolepilnim slojem 
(pomoč pri montaži)

13,0 m črna 390,0 m H-01369-00-0-0

12 mm   2 –   6 mm 12,0 m črna 300,0 m H-01369-01-0-0

15 mm   4 –   9 mm   8,0 m črna 160,0 m H-01369-02-0-0

15 mm   5 – 12 mm   5,6 m črna 112,0 m H-01369-03-0-0

20 mm   9 – 20 mm   3,3 m črna   49,5 m H-01369-04-0-0

25 mm 11 – 25 mm   2,6 m črna   31,2 m H-01369-05-0-0

Naziv
Globina 
reže

Širina reže Oblika dobave
Dolžina 
zvitka

Barva PE
Naročniška 
številka

GU tesnilni trak za reže BG1/600

10 mm   1 –   4 mm

Predstisnjeni zvitki 
z enostranskim 
samolepilnim slojem 
(pomoč pri montaži)

13,0 m siva 390,0 m H-01369-00-0-1

12 mm   2 –   6 mm 12,0 m siva 300,0 m H-01369-01-0-1

15 mm   4 –   9 mm   8,0 m siva 160,0 m H-01369-02-0-1

15 mm   5 – 12 mm   5,6 m siva 112,0 m H-01369-03-0-1

20 mm   9 – 20 mm   3,3 m siva   49,5 m H-01369-04-0-1

25 mm 11 – 25 mm   2,6 m siva   31,2 m H-01369-05-0-1
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+1 °C do +20°C) 

in suhem prostoru

GU tesnilni trak za reže BG1/600

Nameščanje

 ■ Podlaga/površina reže

Obdelava površine rež: Odstranite prah, olje, masti, ostanke 

starega tesnilnega materiala in malte z bokov reže

 ■ Merjenje širine reže

Robova reže morata potekati vzporedno. Izmerite širino reže 

in izberite mere traku v skladu z ugotovljeno / predvideno 

toleranco reže (po potrebi uporabite različne dimenzije traku)

 ■ Priprava traku

Pri rezanju traku upoštevajte dodatek najmanj 1 cm na m. 

Preveč stisnjen začetek in konec zvitka odrežite. Odstranite 

zaščito samolepilne folije in predstisnjen trak prilepite v režo. 

Začnite z navpičnimi režami. Samolepilno stran trdno pritis-

nite na robova reže. Pri tem pazite, da se trak ne raztegne, še 

posebej pri kratko odmerjenih kosih. Ker se trak čez nekaj časa 

spet skrči na začetno dolžino, lahko nastanejo netesna mesta.

 ■ Stiki trakov

Posamezne dolžine trakov lahko v reži podaljšate, tako da 

natančno prirezane kose staknete med seboj in jih narahlo 

stlačite,

 ■ Namestitev pri križnih in T režah

Trak najprej nalepite v navpično režo. Nato vstavite trakova 

v vodoravni reži in ju staknite s trakom v navpični reži. Pri tem 

traku ne zategujte, ampak ga stlačite.

Splošno spričevalo preizkusov gradbenega nadzora
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GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU tesnilni trak za reže 
BG1/600

GU notranji tesnilni 
trak za okna
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GU tesnilni trak za reže BG2/300

Lastnosti izdelka

 ■ Izpolnjuje zahteve BG2 po DIN 18542

 ■ Tesnjenje pred vetrom, prahom, pršenjem vode in dežjem 

z vetrom

 ■ Parno difuzijsko odprt

 ■ Visoka moč lepljenja pri montaži

 ■ Trajno elastičen z veliko sposobnostjo prilagajanja pomikom

 ■ Nudi zvočno in toplotno izolacijo

 ■ Lahko ga premažete z običajnimi disperzijskimi barvami

 ■ Konstantna, skladna s standardom DIN in s strani zunanjih 

institucij redno preverjena kakovost

Področja uporabe

 ■ GU tesnilni trak za reže BG2/300 se priporoča za tesnjenje 

rež in priključkov pri visoki gradnji in na fasadah.

 ■ Primeren je predvsem za uporabo pri vgradnji oken ter pri 

kovinski, masivni, leseni in suhi gradnji.

 ■ Razen tega se lahko uporablja tudi kot ločevalni trak.

Opis izdelka

GU tesnilni trak za reže BG2/300 je izdelan iz PUR in impregni-

ran s polimerno dosperzijo. V stisnjenem stanju je zelo primeren 

za tesnjenje pred dežjem z vetrom, prepihom in prahom. Pri 

ustreznem skistkanju nudi zaščito pred dežjem z vetrom do več 

kot 300 Pa. To ustreza približno jakosti vetra 9. Razen tega ima 

GU tesnilni trak za reže BG2/300 odlične zvočne in toplotne 

izolacijske lastnosti. Zato izpolnjuje ostre zahteve za kvalifi kacijo 

BG2 po DIN 18542, izdaja 2009.
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Tehnični podatki in zahteve

GU tesnilni trak za reže BG2/300 Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Opis materiala impregnirana mehka pena iz PUR

Osnova polimerna disperzija z učinkom zadrževanja ognja

Obremenitvena skupina BG2 DIN 18542

Koefi cient prepustnosti rež a ≤ 1,0 m3/[h · m · (daPa)n] DIN EN 12114

Tesnost rež na dež z vetrom ≥ 300 Pa DIN EN 1027

Obstojnost na temperaturne spremembe -30 °C do +90 °C DIN 18542

Obstojnost na staranje zaradi vpliva svetlobe 
in vremenskih vplivov

Zahteve izpolnjene DIN 18542

Združljivost s sosednjimi gradbenimi materiali Zahteve izpolnjene DIN 18542

Toleranca mer Zahteve izpolnjene DIN 7715 T5 P3

Odpornost na difuzijo vodne pare μ ≤ 100 DIN EN ISO 12572

Vrednost sd ≤ 0,5 m pri širini 50 mm (parno difuzijsko odprt) DIN EN ISO 12572

Razred gradbenih materialov B1 (težko vnetljivo) DIN 4102

Informacije za naročanje

Naziv
Globina 
reže

Širina reže Oblika dobave
Dolžina 
zvitka

Barva PE
Naročniška 
številka

GU tesnilni trak za reže BG2/300

10 mm   1 –   4 mm

Predstisnjeni zvitki 
z enostranskim 
samolepilnim slojem 
(pomoč pri montaži)

13,0 m črna 390,0 m H-01370-00-0-0

12 mm   2 –   6 mm 12,0 m črna 300,0 m H-01370-01-0-0

15 mm   4 –   9 mm   8,0 m črna 160,0 m H-01370-02-0-0

15 mm   5 – 12 mm   5,6 m črna 112,0 m H-01370-03-0-0

20 mm   9 – 20 mm   3,3 m črna   49,5 m H-01370-04-0-0

25 mm 11 – 25 mm   2,6 m črna   31,2 m H-01370-05-0-0

Naziv
Globina 
reže

Širina reže Oblika dobave
Dolžina 
zvitka

Barva PE
Naročniška 
številka

GU tesnilni trak za reže BG2/300

10 mm   1 –   4 mm

Predstisnjeni zvitki 
z enostranskim 
samolepilnim slojem 
(pomoč pri montaži)

13,0 m siva 390,0 m H-01370-00-0-1

12 mm   2 –   6 mm 12,0 m siva 300,0 m H-01370-01-0-1

15 mm   4 –   9 mm   8,0 m siva 160,0 m H-01370-02-0-1

15 mm   5 – 12 mm   5,6 m siva 112,0 m H-01370-03-0-1

20 mm   9 – 20 mm   3,3 m siva   49,5 m H-01370-04-0-1

25 mm 11 – 25 mm   2,6 m siva   31,2 m H-01370-05-0-1
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Predelava

 ■ Podlaga/površina reže

Obdelava površine rež: Odstranite prah, olje, masti, ostanke 

starega tesnilnega materiala in malte z bokov reže

 ■ Merjenje širine reže

Robova reže morata potekati vzporedno. Izmerite širino reže 

in izberite mere traku v skladu z ugotovljeno / predvideno 

toleranco reže (po potrebi uporabite različne dimenzije traku)

 ■ Priprava traku

Pri rezanju traku upoštevajte dodatek najmanj 1 cm na m. 

Preveč stisnjen začetek in konec zvitka odrežite. Odstranite 

zaščito samolepilne folije in predstisnjen trak prilepite v režo. 

Samolepilno stran trdno pritisnite na robova reže. Pri tem pa-

zite, da se trak ne raztegne, še posebej pri kratko odmerjenih 

kosih. Ker se trak čez nekaj časa spet skrči na začetno dolžino, 

lahko nastanejo netesna mesta.

 ■ Stiki trakov

Posamezne dolžine trakov lahko v reži podaljšate, tako da 

natančno prirezane kose staknete med seboj in jih narahlo 

stlačite,

 ■ Predelava pri križnih in T režah

Trak najprej nalepite v navpično režo. Nato vstavite trakova v 

vodoravni reži in ju staknite s trakom v navpični reži. Pri tem 

traku ne zategujte, ampak ga stlačite.

GU tesnilni trak za reže BG2/300

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+1 °C do +20°C) 

in suhem prostoru

Splošno spričevalo preizkusov gradbenega nadzora



27

GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU tesnilni trak za reže 
BG2/300

GU notranji tesnilni 
trak za okna
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GU tesnilna masa za zunanje reže

Lastnosti izdelka

 ■ Se zelo dobro predeluje

 ■ Preizkus po DIN 18545, del 2 E

 ■ Ohrani barvo

 ■ Odporen na vremenske vplive in UV žarke

 ■ Brez nastanka krhkosti ali izločanja prahu

 ■ Brez drobnih razpok

 ■ Zelo dober oprijem na različnih podlagah, kot so npr. barvan 

les, trdi PVC, eloksiran aluminij, kovine, steklo

 ■ Po strditvi trajno elastičen

 ■ Brez korozije

 ■ Združljiv s premazi po DIN 52452-4, preizkusna metoda A1 

(ni premazljiv)

Področja uporabe

 ■ Gradbene in konstrukcijske reže

 ■ Trajno, parno difuzijsko odprto zunanje tesnjenje priključnih 

rež med zidovi in okviri vrat oz. oken

 ■ Zatesnitev stekel/okvirjev v povezavi z barvanim lesom, 

eloksiranim aluminijem in trdim PVC-jem

 ■ Reže v sanitarnih prostorih in kuhinjah

 ■ Zatesnitev rež v sistemih za cirkulacijo zraka

 ■ Tesnjenje v hladilnicah in pri gradnji kontejnerjev

 ■ Priključne reže med pomivalnim koritom in zidom

 ■ Zatesnitev priključnih profilov in kapnih letev

 ■ Izdelek za izvedbo popravil

Opis izdelka

Kakovosten, naravno polimerizirajoč, trajno elastičen, enokompo-

nenten tesnilni material za reže.
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Tehnični podatki in zahteve

GU tesnilna masa za zunanje reže Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova 1-K-Polysiloxan (Oxim)

Oblika trdno stoječa pasta

Strjevanje
Polimerizacija vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] ca. 7 minut

Hitrost strjevanja [1] približno 2 mm v prvih 24 urah

Trdota Shore A 25 ± 5 DIN 53505

Gostota 1,03 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -60 °C do +180 °C

Sposobnost vračanja >90 % DIN EN ISO 7389-B

Najvišja dopustna skupna deformacija 25 % DIN EN ISO 11600

Modul elastičnosti 100% 0,3 N/mm2 DIN EN ISO 8339

Natezna trdnost 1,3 N/mm2 DIN 53504

Raztezek pri lomu 800 % DIN 53504

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 4

Podatki veljajo za popolnoma strjen izdelek
[1] Izmerjeno v standardni klimi po DIN EN ISO 291 pri 23 °C / 50 % r. L. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU tesnilna masa za zunanje reže črevo 600 ml bela 12 k. H-01478-60-0-0
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Podlage

 ■ Vse običajne gradbene podlage (razen PE, PP in PTFE). Nepos-

rednemu stiku z bitumnom, katranom ali materiali, ki oddajajo 

mehčalce, kot so npr. EPDM, kloroprenkavčuk (neopren), butil, 

izolacijski premazi in penasti materiali se je treba izogibati, saj 

lahko pride do učinkov nezdružljivosti, kot so obarvanje ali iz-

guba oprijemljivosti. Površine oprijema morajo imeti zadostno 

nosilnost in biti čiste, suhe ter brez prahu in maščob.

 ■ GU tesnilna masa za zunanje reže načeloma ni sproščena 

za fugiranje marmorja in drugih naravnih kamnov, saj lahko 

nastopijo težave pri oprijemu in / ali obarvanje.

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) in 

suhem prostoru Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite 

v kratkem.

Nanašanje

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura okolice: +5 °C do +40 °C

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 ■ Glajenje

 –GU sredstvo za glajenje ali milnica pred nastankom skorje

 ■ Predobdelava: Porozne podlage obdelajte z močnim vodnim 

curkom ali GU Primerjem. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

Mere rež

 ■ Minimalna širina

 –za lepljenje: 2 mm

 –za tesnjenje: 5 mm

 ■ Maksimalna širina

 –za lepljenje: 10 mm

 –za tesnjenje: 30 mm

 ■ Minimalna globina

 –za lepljenje: 2 mm

 –za tesnjenje: 5 mm

 ■ Priporočeno

 –Širina reže = 2 x globina reže (pri širini > 6 mm)

 –Širina reže = 1 x globina reže (pri širini < 6 mm)

GU tesnilna masa za zunanje reže

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno
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Opozorilo

Pri uporabi tesnilnih mas za tesnjenje stekla in okvirjev ter pri 

tesnjenju pred vremenskimi vplivi je treba v sistemu zagotoviti 

združljivost. GU tesnilna masa za zunanje reže ni primerna za 

lepljene steklene fasade in bitumna ne razjeda. Zaradi izparin npr. 

bitumenskih trakov pa vseeno lahko pride do rjavega obarvanja 

tesnilne mase. Ker tesnilna masa prepušča pline, difundirajo nizko 

hlapljive sestavine bitumna skozi tesnilno maso in se na površini 

tesnilne mase nalagajo kot rjava obarvanja. Zaradi tega elastične 

lastnosti tesnilne mase niso prizadete. Gre le za spremembo 

videza.
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GU okrogla tesnilna vrvica

Opis izdelka / področja uporabe

GU okrogla tesnilna vrvica iz PE pene z zaprtimi celicami s posebno 

površino se uporablja za zapolnjevanje gradbenih in dilatacijskih 

rež in je posebej primerna za reže, okna, tesnila vrat in zvočno 

izolacijo. Zaradi raztegljivega Kompri votlega jedra pokriva širok 

spekter različnih širin rež.

Lastnosti izdelka

 ■ S stisljivim votlim jedrom za priključne reže, se vtisne tudi 

v ozke reže

 ■ Preprečuje sprijemanje 3 robov

 ■ Ne razpada

 ■ Posebna površina z zaprtimi celicami preprečuje nastajanje 

plina in mehurčkov po vbrizgavanju.

 ■ Vodoodbojna (se ne navlaži)

 ■ Dobro združljiva s tesnilnimi masami GU

 ■ Visoka elastičnost

 ■ Zelo gibka

 ■ Enostavno polaganje

 ■ Odporna na tlak

 ■ Konveksna omejitev globine reže

 ■ Brez obarvanja fugirne mase

 ■ Brez vonja, fiziološko neoporečna in kemijsko nevtralna

s stisljivim votlim jedrom
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Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Velikost Barva PE Naročniška številka

GU okrogla tesnilna vrvica 
s stisljivim votlim jedrom,
z zaprtimi celicami

Zvitki

15 mm siva 250 m H-00985-15-0-0

20 mm siva 150 m H-00985-20-0-0

25 mm siva 100 m H-00985-25-0-0

30 mm siva 180 m H-00985-30-0-0

40 mm siva 120 m H-00985-40-0-0

50 mm siva   84 m H-00985-50-0-0

Uporaba

 ■ GU okrogla tesnilna vrvica je pakirana v škatlah, iz katerih 

se izvleče, in je enostavna za polaganje

 ■ Priporočamo, da jo vgradite s topim orodjem, da ne 

poškodujete njene površine

 ■ GU okrogla tesnilna vrvica se naj uporablja le pri hladnih 

režah (običajnih gradbenih režah)

 ■ Potrebna širina profila je praviloma 20 – 25 % večja 

od širine reže

Tehnični podatki in zahteve

GU okrogla tesnilna vrvica Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Struktura celic zaprtocelična polietilenska pena

Proizvodnja v celoti brez FCKW- in HFCKW (ODP=0) 

Vpijanje vode < 0,5 vol. % DIN 53495

Temperaturna obstojnost -40 °C do +100 °C

Razred gradbenih materialov B1 (težko vnetljivo) DIN 4102
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GU tesnilna masa za zunanje reže / 

GU okrogla tesnilna vrvica

GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

GU tesnilna masa 

za zunanje reže

Vgradna skica

GU okrogla tesnilna vrvica
GU tesnilna masa 

za notranje reže

GU okrogla tesnilna vrvica
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Preizkus gradbenega elementa
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GU KSK gradbeno tesnilo

Lastnosti izdelka

 ■ Čista, enostavna in hitra montaža

 ■ Paropropustnost vrednost sd = pribl. 150 m

 ■ Tesnjenje in parna zapora

 ■ Takojšnja tesnost pred vodo in dežjem z vetrom

 ■ Premoščanje razpok in odpornost na trganje

 ■ Brez topil

 ■ Ne obremenjuje talne vode

Primeri uporabe

 ■ Kleti stanovanjskih in poslovnih zgradb

 ■ Temelji

 ■ Spodnje plošče

 ■ Podzemne garaže

 ■ Balkoni

 ■ Terase

 ■ Mokri prostori

 ■ Podporni zidovi

 ■ Izvedba Z in L-tesnjenja pri dvolupinskih zidovih

 ■ Ni primeren za tesnjenje ravnih streh in korit

Opis izdelka

GU KSK gradbeno tesnilo je samolepilni, gibek tesnilni trak za 

premoščanje razpok, izdelan iz bitumna, modifi ciranega z umetno 

maso. Nanešen je na križno laminirano, na trganje odporno HDPE 

nosilno folijo. 50 mm širok vulkanizacijski trak je izdelan iz čiste 

mase. Služi izboljšanju vezave materialov s pomočjo lepljenja 

mase z maso in s tem poskrbi za boljše tesnjenje.

Področja uporabe

GU KSK gradbeno tesnilo trajno ščiti gradbene elemente, ki so 

v stiku z zemljo pred vlago iz podlage (kapilarna in talna vlaga), 

podtalnico (DIN 18195-4), nepritiskajočo vodo (DIN 18195-5, 

zmerna obremenitev) in se lahko uporablja tudi kot parna zapora 

v podih pod estrihi. Primerno je za vgradnjo na navpične in vodo-

ravne površine na vse mineralne podlage, kot so apneni peščenec, 

opečni zidaki, betonski zidaki, porozni beton, ometi in estrihi. 

Razen tega se izdelek lahko uporablja kot zapora pred dvigujočo 

se vlago za izvedbo Z ali L-tesnjenja pri dvolupinskih zidovih.

s perforiranim trakom



37

Tehnični podatki in zahteve

GU KSK gradbeno tesnilo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Teža ca. 1,6 kg/m2

Skupna širina 1.000 mm

Širina vulkanizacijskega traku 50 mm

Skupna debelina ca. 1,6 mm

Temperatura predelave -5 °C do +30 °C

Odpornost na dež takoj

Temperaturna obstojnost tesno; ≥ +70 °C, čas skladiščenja 12 tednov DIN EN 1296, DIN EN 1928

Obnašanje pri upogibanju v hladnem stanju brez razpok pri -30 °C DIN EN 1109

Prepustnost vode
tlak vode 4 bar, čas preizkusa 24 ur

tesni DIN EN 1928, postopek B

Paroprepustnost sd = ca. 150 m DIN EN 1931, postopek B

Najvišja natezna sila
vzdolžno 
≥ 200 N / 50 mm

prečno 
≥ 200 N / 50 mm

DIN EN 12311-2, postopek A

Raztezek pri najvišji natezni sili vzdolžno ≥ 270 % prečno ≥ 240 % DIN EN 12311-2, postopek A

Razred gradbenih materialov razred Euro E DIN EN 13501-1

Informacije za naročanje

Naziv Dolžina zvitka Širina zvitka Barva PE Naročniška številka

GU KSK gradbeno tesnilo 
s perforiranim trakom

15 m     50 mm črna 15 m H-01134-05-0-0

15 m     75 mm črna 15 m H-01134-07-0-0

15 m   100 mm črna 15 m H-01134-10-0-0

15 m   150 mm črna 15 m H-01134-15-0-0

15 m   200 mm črna 15 m H-01134-20-0-0

15 m   250 mm črna 15 m H-01134-25-0-0

15 m   300 mm črna 15 m H-01134-30-0-0

15 m   350 mm črna 15 m H-01134-35-0-0

15 m   400 mm črna 15 m H-01134-40-0-0

15 m 1000 mm črna 15 m H-01134-00-0-0
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GU KSK gradbeno tesnilo
s perforiranim trakom

Priprava podlage

 ■ Podlaga mora biti pripravljena po DIN 18195-3 (gradbeno 

tesnjenje) in po DIN 1053 (izvedbe zidov). Podlaga mora biti 

trdna, ravna nosilna, brez zmrzali, olj, masti, katranskih smol, 

gnezd, zevajočih razpok, srhov, nečistoč, kot so prah, uma-

zanija, ostanki malte ter brez sintranih slojev. Žlebovi morajo 

biti zaokroženi in robovi posneti. Polaganje se lahko izvaja na 

suhih in rahlo vlažnih podlagah.

 ■ Mineralne podlage morajo biti premazane s predpremazom, 

kot je na primer GU primer. Pri kovinskih in površinah iz umet-

nih mas prednamaz ni potreben. Mokre podlage, ki jih zaznate 

zaradi temnejše barve in vlažnega filma na površini, je treba 

najprej zatesniti pred prehajanjem vlage s tesnilno maso.

 ■ Med gradnjo med podlago in tesnilo ne sme zaiti voda, zato 

po potrebi za vmesno tesnjenje uporabite primerno malto ali 

tesnilno maso.

 ■ Odprte stične reže do 5 mm je treba zapreti z narebričeno 

lopatico in redkim ometom ter jih poravnati. Nastanek me-

hurjev zaradi globokih por ali votlih mest v betonu preprečite 

z izravnavo z narebričeno lopatico. Izravnava z narebričeno 

lopatico mora biti pred izvedbo tesnjenja suha. Odprte stične 

reže ali poglobitve, globlje od 5 mm je potrebno zapreti z 

zaporno malto.
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Polaganje

1. Nanos temeljnega premaza

 ■ GU Primer enakomerno nanesite nerazredčen s kovinsko 

ščetko na suho ali rahlo vlažno podlago. Ko je temeljni pre-

maz dovolj suh, položite GU-KSK gradbeno tesnilo. Pred 

tem na temeljni premaz prilepite, pritisnite in nato odtrgajte 

manjši kos tesnilnega traku. Če se je pri tem odluščilo več 

kot 50 % temeljnega premaza, oprijem še ni dovolj dober. 

Z lepljenjem tesnilnega traku še malo počakajte. Le ko je 

za odstranitev tesnilnega traku potrebna sila, je oprijem 

zadosten.

 ■ Pri lepljenju v jutranjih urah lahko na temeljnem premazu 

opazite roso. Lahko se pojavi pri neugodnih vremenskih pogo-

jih predvsem na priključkih zidov in stebrov. Ker v tem primeru 

lepljenja ne morete izvesti, morate podlago najprej posušiti, 

npr. s sušenjem / uparjanjem.

2. Priprava in polaganje

 ■ GU-KSK gradbeno tesnilo prirežite na leseni podlagi z ostrim 

nožem na potrebno velikost oz. dolžino (s prekrivnim papir-

jem obrnjenim navzdol) in ga nato spet zvijte.

 ■ GU-KSK gradbeno tesnilo se s celo površino prilepi na pod-

lago, ko odstranite zaščitni papir. Na zidove prilepite tesnilo 

od zgoraj navzdol

Pri tem postopajte po naslednjih korakih:

 –Zaščitni papir na začetku traku počasi in enakomerno od-

stranite v dolžini približno 30 cm

 –S samolepilno stranjo ga položite ga na podlago. Zaščitni 

papir odstranjujte enakomerno dalje

 –V istem koraku pritiskajte na tesnilo s ščetko ali krpo od sre-

dine navzven, da preprečite nastanek gub in zračnih mehurč-

kov med podlago in folijo in dosežete dobro takojšnje zlepl-

janje.

 –Nato celoten položen trak močno pritisnite na podlago na 

primer z gumijastim valjčkom.

 –Pred polaganjem nadaljnjih trakov z vulkanizacijskega sloja 

odstranite zaščitno folijo.

 –Nadaljnje trakove polagajte s prekrivanjem v širini pribl. 

10 cm, vsekakor pa najmanj 8 cm. Na traku je že pripravljena

10 centimetrska oznaka. Področja prekrivanja posebej skrbno

povaljajte.

 –Po približno 24 urah doseže GU-KSK gradbeno tesnilo stoot-

stotni oprijem s podlago.

3. Tesnjenje navpičnih zidov

 ■ Zgornji konec traku pri navpičnih površinah zavarujte pred 

zdrsom z letvijo za ometavanje.

4. Lepljenje izolirnih in drenažnih plošč

 ■ Po zatesnitvi z GU-KSK gradbenim tesnilom lahko takoj 

pričnete z nameščanjem izolirnih in drenažnih plošč s postop-

kom točkovnega lepljenja.

5. Zapolnitev gradbene jame

 ■ Po izvedbi zatesnitve in izolacije zapolnite gradbeno jamo 

v naslednjih 72 urah.
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GU KSK gradbeno tesnilo
s perforiranim trakom

Nasveti za predelavo v primeru Z ali L-tesnjenja 

pri dvolupinskih zidovih

 ■ GU-KSK gradbeno tesnilo prirežite na leseni podlagi z ostrim 

nožem na kose dolžine približno 1 m. Za daljšo stranico obrn-

jeno navzgor ga prilepite na površino, ki ste jo poprej prema-

zali z GU Primerjem.

 ■ Zaščitni papir na začetku traku počasi in enakomerno odstra-

nite v dolžini približno 10 – 15 cm

 ■ Tesnilno folijo postavite s samolepilno stranjo na zid in jo z 

nežnim pritiskom pritrdite.

 ■ S celo površino ga prilepite na podlago, ko odstranite zaščitni 

papir. V istem koraku pritiskajte na tesnilo s ščetko ali krpo 

od sredine navzven, da preprečite nastanek gub in zračnih 

mehurčkov med podlago in folijo in dosežete dobro takojšnje 

zlepljenje.

 ■ Nato celoten položen trak močno pritisnite na podlago z gumi-

jastim valjčkom.

 ■ Pred polaganjem nadaljnjih trakov z vulkanizacijskega sloja 

odstranite zaščitno folijo.

 ■ Nadaljnje trakove polagajte s prekrivanjem v širini pribl. 

10 cm, vsekakor pa najmanj 8 cm. Na traku je že pripravljena 

10 centimetrska oznaka. Področja prekrivanja posebej skrbno 

povaljajte.

 ■ Pri večlupinskih zidovih (obzidavanje) se tesnilni trak položi za 

obzidani sloj na zunanji strani notranje lupine in se po potrebi 

poveže z zidovjem (Z tesnjenje).

 ■ Pri uporabi kot Z tesnilo je treba pri priključitvi na zatesnitev 

kleti paziti na zadostno prekrivanje (≥ 10 cm).

 ■ Pri uporabi kot L tesnilo je treba odrezani rob tesnilne folije 

v področju reže obzidane lupine tako preložiti, da se oba 

lepljena sloja povežeta med seboj.

 ■ Vodoravne sile na zidove (npr. zaradi pritiska zemlje) je treba 

izključiti.

 ■ Obremenitev tesnilnega traku, ki jo povzročajo zidovi, ne sme 

presegati tlaka 0,2 MN/m2.

 ■ Naležne površine obzidane lupine morajo biti vodoravne in 

ne smejo vsebovati za trak škodljivih neravnosti.

Transport/skladiščenje

 ■ GU-KSK gradbeno tesnilo transportirajte in skladiščite v 

navpičnem položaju.

 ■ Do polaganja zaščitite tesnilne trakove pred pritiski, sončno 

svetlobo, zmrzaljo, toploto in vlago.

 ■ Ne skladiščite pri temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

 ■ Skladiščenje v prehladnih ali pretoplih prostorih negativno 

vpliva na sposobnost polaganja GU-KSK gradbenega tesnila.

 ■ Zaščitno lepenko odstranite šele na mestu vgradnje.

Poraba

 ■ Glede na vrsto uporabe pribl. 1,1 m2 na m2 zidu/talne površine

Odstranjevanje

 ■ Po ključu EAK št. 08 04 10 (odpadki lepil in tesnilnih mas) ali 

17 03 02 (bitumenske zmesi)

 ■ Navedena ključa za odpadke sta priporočili na osnovi pri-

merne rabe izdelka. Pri posebni rabi in glede na dane pogoje 

odstranjevanja pri uporabniku se lahko dodelijo tudi drugi 

ključi za odpadke.

Zaščita pri delu

 ■ Nosite primerna delovna oblačila
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GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU KSK gradbeno tesnilo

GU notranji tesnilni 
trak za okna
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GU EPDM gradbeno tesnilo za zunanjo uporabo

Lastnosti izdelka

 ■ Material je odobren po DIN EN 13859-2 in DIN EN 14909

 ■ Absolutna združljivost z okoljem

 ■ Trajna elastilnost v temperaturnem območju od -40 °C 

do +100 °C

 ■ Visoka odpornost na staranje, ozon in UV žarke

 ■ Združljivost z bitumnom

 ■ Odpornost na mnoge kemijske in mehanske vplive

 ■ Nevtralno proti večini običajnih gradbenih materialov

 ■ Brez problematike mehčalcev

 ■ Odpornosti na difuzijo vodne pare GU butilnega gradbenega 

tesnila za notranjo uporabo in GU EPDM gradbenega tesnila 

za zunanjo uporabo sta med seboj tako usklajeni, da se varno 

obvladujejo tudi najzahtevnejši klimatski pogoji

 ■ Dodatno mehansko pritrjevanje trakov ni potrebno 

(upoštevajte smernice za uporabo lepila)

 ■ Predpriprava vogalov in oblikovanih delov ali celotnih manšet 

v delavnici zmanjšuje čas vgradnje na minimum in omogoča 

racionalno, stroškovno ugodno in predvsem varno zatesnje-

vanje kritičnih področij

Opis izdelka

GU EPDM gradbeno tesnilo v debelinah 0,75 mm in 1,0 mm vam 

nudi možnost trajne zrakotesnosti, vodotesnosti oz. tudi parotes-

nosti priključkov oken in fasade z zahtevano trajno elastičnostjo 

po zahtevah DIN 4108. Z uveljavitvijo uredbe o varčevanju z 

energijo (EnEV) so za tesnost priključnih rež v stavbni lupini 

zastavljene še strožje zahteve.

Te zahtevane vrednosti je možno tudi vselej preveriti (preizkus 

Blower Door).

Področja uporabe

Gradbeno tesnilo iz EPDM je prvenstveno namenjeno premo-

ščanju in zatesnitvi dilatacijskih rež vseh vrst pri vgradnji oken 

in izdelavi fasad.

Polaganje

 ■ Materiala ne lepite ali pritrjujte pod napetostjo, vedno pazite 

na vgradnjo brez napetosti

 ■ Pri lepljenju skrbite, da bo material (in podlaga) čist, suh in 

brez prisotnosti olj, masti in ločilnih sredstev (npr. silikonski 

sprej)
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Tehnični podatki in zahteve

GU EPDM gradbeno tesnilo za zunanjo uporabo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Debelina 0,75 / 1,0 mm ± 0,15 DIN EN 1849-2

Dolžina ≥ 20 m

Širina 150 – 1300 mm ± 0,2 %

Ravnost ustrezna

Površinska teža 950, 1250 g/m2 ± 10 %

Obnašanje v primeru ognja Razred E DIN EN 13501-1

Odpor pri prepuščanju vode W1 DIN EN 1928, postopek B

Paropropustnost μ 60.000 ± 20.000 DIN 1931

Odpor pri prepuščanju zraka (m2 x h x 50 Pa) ≤ 0,1 m3 DIN EN 12114

Najvišja natezna sila ≥ 260, ≥ 350 N/50 mm DIN EN 12311-1

Raztezek pri najvišji natezni sili ≥ 500 % DIN EN 12311-1

Odpor na nadaljnje trganje ≥ 80, ≥ 90 DIN EN 12310-1

Merska sprememba vsled skladiščenja na toplem ≤ 0,5 % DIN EN 1107-2

Obnašanje pri upogibanju v hladnem stanju ≤ -30 °C DIN EN 1109

Umetno staranje pri kombinirani trajni obremenitvi z UV žarki in povišano temperaturo

Natezna trdnost
306 N/50 mm ±   45
414 N/50 mm ±   67

Raztezek 450 % ± 15 %

Odpor pri prepuščanju vode W1

Informacije za naročanje

Naziv Debelina Širina Barva PE Naročniška številka

GU EPDM gradbeno tesnilo za zunanjo uporabo

0,75 mm   150 mm črna 20 m H-01473-15-0-0

0,75 mm   200 mm črna 20 m H-01473-20-0-0

0,75 mm   250 mm črna 20 m H-01473-25-0-0

0,75 mm   300 mm črna 20 m H-01473-30-0-0

0,75 mm   400 mm črna 20 m H-01473-40-0-0

0,75 mm   500 mm črna 20 m H-01473-50-0-0

0,75 mm 1300 mm črna 20 m H-01473-13-0-0

1,0 mm   150 mm črna 20 m H-01475-15-0-0

1,0 mm   200 mm črna 20 m H-01475-20-0-0

1,0 mm   250 mm črna 20 m H-01475-25-0-0

1,0 mm   300 mm črna 20 m H-01475-30-0-0

1,0 mm   400 mm črna 20 m H-01475-40-0-0

1,0 mm   500 mm črna 20 m H-01475-50-0-0

1,0 mm 1300 mm črna 20 m H-01475-13-0-0

Druge mere in debeline so dobavljive na zahtevo.
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GU EPDM gradbeno tesnilo za zunanjo uporabo

GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU EPDM gradbeno tesnilo 
za zunanjo uporabo

GU butilno gradbeno tesnilo 
za notranjo uporabo
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GU pena za uporabo s pištolo

Lastnosti izdelka

 ■ Brez topil

 ■ Odlična stabilnost oblike, kar pomeni nizek volumski skrček 

in majhno naknadno raztezanje po končani strditvi

 ■ Odličen oprijem s skoraj vsemi vrstami gradbenih podlag 

(razen s PE, PP, PTFE in s silikoni)

 ■ Boljša zvočna in toplotna izolacija kot pri mineralni volni, 

plutovini in steklenih vlaknih

 ■ Izjemna natančnost montaže vsled natančnega in varčnega 

doziranja s pištolo

 ■ Hitro strjevanje

 ■ Obstojnost na mnoga topila, barve in kemikalije

 ■ Odporna na staranje, vendar neobstojna na UV žarke

 ■ Odpornost na vodo (ne vodotesnost)

 ■ Po strjevanju se lahko ometa, premaže ali prelepi

Področja uporabe

 ■ Izolacije na področju izdelave hladilnih vozil in prostorov

 ■ Pritrjevanje in polnjenje s peno na področju industrije 

aparatov in pri kovinski gradnji ter za okenske police

 ■ Montaža in zapenjevanje okenskih in vratnih okvirjev 

ter okenskih polic

 ■ Zvočna izolacija

 ■ Polnjenje votlih prostorov s peno, npr prebojev skozi 

zidove, strešnih konstrukcij, vratnih obodov, prebojev 

za cevi, roletnih škatel itd.

Opis izdelka

GU pena za uporabo s pištolo je poliuretanska pena, pripravl-

jena na takojšnjo uporabo. Je enokomponentna, s samostojnim 

ekspandiranjem in jo lahko dozirate z ustrezno dozirno pištolo. 

Posebna sestava omogoča izjemno visok izkoristek.

B2, z PDR
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Tehnični podatki in zahteve

GU pena za uporabo s pištolo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova poliuretan

Oblika trdno stoječa pena (se ne poseda)

Gostota v surovem stanju ca. 18 kg/m3 DIN EN ISO 845

Način strjevanja
Strjevanje vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Hitrost strjevanja [1] [2] ca. 30 minut

Površina nelepljiva čez [1] [2] ca.   8 minut

Možnost rezanja čez [1] [2] ca. 40 minut

Opore lahko odstranite čez [1] [2] ca.   2 ur

Polno obremenljiva čez [1] [2] ca. 12 ur

Izkoristek pene [1] [2] pribl. 65 litrov na liter pri prostem penjenju

Naknadni raztezek majhen

Struktura por fina

Strižna trdnost 0,14 N/mm2 DIN 53427

Upogibna trdnost 0,7 N/mm2 DIN 53423

Tlačna trdnost 0,3 N/mm2 DIN 53421

Raztezek pri lomu ca. 25 % DIN 53571

Vpijanje vode < 1 vol. % DIN 53428

Paroprepustnost Število odpornosti na difuzijo vodne pare μ = 23 DIN EN ISO 12572

Toplotna prevodnost ca. 0,0362 W/(m x K) DIN 52612

Prepustnost zraka v novem stanju a < 0,1 m3/[h · m · (daPa)2/3] na osnovi DIN 18542

Zvočna izolacija rež
RST,w (C; Ctr) = 61 (-1; -3) db (pri širini reže 10 mm)
RST,w (C; Ctr) = 59 (-6; -4) db (pri širini reže 30 mm)

DIN EN ISO 717-1

Temperaturna obstojnost
-40 °C do +90 °C
+120 °C (do maks. 1 ure)

Sprememba prostornine < 3 % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Pri dolžini profi la 30 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU pena za uporabo s pištolo
B2, z PDR

Aerosolni 
rapršilnik

500 ml siva 12 k. H-01106-00-0-0
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru. Doze s peno shranjujte v navpični legi, da 

preprečite zalepljenost pršilnega ventila. Odprtino embalaže 

dobro zaprite in porabite v kratkem.

Predelava

 ■ Podlage

Vse običajne gradbene podlage, kot so beton, zidovi, kamen, 

omet, les, kovine, polistirol, trda pena PUR, poliester in trdi 

PVC. Ne oprijema se na PE, PP, PTFE in silikone. Površine 

oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste ter brez 

prahu in maščob.

 ■ Predpriprava

Rahlo navlaženje površin izboljša oprijem in strjevanje ter 

strukturo celic pene. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

 ■ Pred pričetkom del zaščitite sosednje površine pred 

nečistočami. Dozo trdno privijte na navoj pištole ter jo nato 

z navzdol usmerjeno pištolo pribl. 30-krat krepko pretresite, 

da se bo vsebina doze dobro premešala, s čimer se optimizira 

kakovost pene. Z nastavnim vijakom nastavite profil pene in 

nato izbrizgajte peno s pritiskom na sprožilec. Reže oz. votline 

napolnite le do 2/3, saj pena še vzkipi. Peno na prostem še 

poškropite z vodo, da se izboljšajo struktura celic, strjevanje 

in izkoristek. Višek pene v popolnoma strjenem stanju 

prirežite z nožem.

 ■ Utrjeno poliuretansko peno zaščitite pred UV žarki s prema-

zom ali zatesnite s tesnilno maso (npr. s silikonskim, poliure-

tanskim, akrilnim ali MS polimerom).

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 –Temperatura doze: +5 °C do +25 °C

 –Optimalno: +15 °C do +25 °C

Po potrebi temperaturo doze počasi prilagodite v hladni oz. 

topli vodi

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

GU pena za uporabo s pištolo
B2, z PDR

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno

 ■ Uporabljajte zaščitna očala in varnostne rokavice

 ■ Strjeno peno odstranite mehansko, nikoli s pomočjo ognja

Odstranjevanje

 ■ Izpraznjene doze odstranjujte v skladu z nacionalnimi predpisi. 

V Nemčiji izvaja prevzem škatel z izpraznjenimi dozami pene 

podjetje PDR. Nadaljnje informacije se nahajajo na etiketi in / 

ali na zunanji strani škatle.
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GU zimska pena za uporabo s pištolo

Lastnosti izdelka

 ■ Izkoristek do 40 litrov (500 ml doza)

 ■ Lahko se uporablja pri temperaturi okolice do -15 °C

 ■ Fina in enakomerna struktura celic

 ■ Zelo dobra oblikovna stabilnost

 ■ Razred gradbenih materialov B2

Področja uporabe

V splošnem se uporablja, kjer je treba premostiti in izolirati, 

na primer pri montaži vratnih polnil, pri vgradnji oken, za čisto 

in nadzorovano polnjenje in za izolacijsko tesnjenje priključnih 

spojev pri oknih in roletnih škatlah. A tudi za polnjenje priključnih 

rež zunanjih polnil in za zapolnjevanje manjših prebojev v zidovih 

ter drugih votlin. V splošnem pri visoki gradnji, kjer je treba 

zatesniti plošče in podobno.

Opis izdelka

GU zimska pena za uporabo s pištolo je enokomponentna 

montažna pena, ki se strjuje vsled vlage. Zaradi njene na novo 

razvite recepture je še posebej primerna za predelavo pri nižjih 

temperaturah okolice.

GU zimska pena za uporabo s pištolo se oprime na vse običajne 

gradbene materiale, razen na polietilen, silikon, olja, masti, 

sredstva za ločevanje in podobno. GU zimska pena za uporabo 

s pištolo je po DIN 4102 uvrščena v razred gradbenih materialov 

B2. Peno lahko uporabljate pri temperaturah podlage in okolice 

od -15 °C do +30 °C. Strjena pena je poltrda, elastična, pretežno z 

zaprtocelično strukturo, odporna na razkroj, vlago in temperature 

od -40 °C do +100 °C. Odporna je na staranje, vendar ne na UV 

žarke. Ima odlične zvočno in toplotno izolacijske lastnosti.

B2, z PDR
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Tehnični podatki in zahteve [2]

GU zimska pena za uporabo s pištolo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Izkoristek pri prostem penjenju (500 ml doza) do 40 litrov

Gostota v surovem stanju pri prostem penjenju ca. 13 kg/m3

Struktura celic fi na

Površina nelepljiva čez ca. 6 –   9 minut

Možnost rezanja čez [1] ca. 9 – 12 minut

Polno obremenljiva čez [1] ca. 12 ur

Temperatura uporabe: podlaga in okolica
- minimalna / maksimalna / optimalna -15 °C / +30 °C / +20 °C

Temperatura predelave: doza
- minimalna / maksimalna / optimalna +5 °C / +30 °C / +20 °C

Temperaturna obstojnost strjenega profi la pene -40 °C do +80 °C (kratkotrajno do +100 °C)

Raztezek pri lomu 8 – 10 % z ozirom na DIN 53430

Strižna trdnost 3 – 4 N/cm2 z ozirom na DIN 53427

Natezna trdnost 6 – 7 N/cm2 z ozirom na DIN 53430

Tlačna napetost pri 10% skrčenju 2 – 3 N/cm2 z ozirom na DIN 53421

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Pri dolžini profi la 20 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 50 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina PE/kart. PE/paleto Naročniška številka

GU zimska pena za uporabo s pištolo
B2, z PDR

Doza s peno 500 ml 12 k. 42 škatel H-01162-00-0-0
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Predelava

 ■ Površine morajo biti trdne in čiste ter brez prahu in maščob. 

Odstranite nepovezane delce in neposredno pred uporabo 

dobro navlažite podlago. Po potrebi izboljšajte nosilnost 

z ustreznim globinsko delujočim primerjem. Gradbene 

elemente strokovno pripravite za pritrditev.

 ■ Preden privijete dozo na montažno pištolo, jo približno 

20-krat močno pretresite. Upoštevajte navodilo za uporabo 

dozirne pištole. Vstavite dozo in privijte montažno pištolo 

z navojnim nastavkom na črni navojni obroč doze. Pri tem 

doze ne prekucnite ali obrnite. Da dosežete še bolj fino in 

enakomerno strukturo celic, lahko na montažno pištolo 

namestite še adaptersko cevko.

 ■ Upoštevajte navodila na dozi in dozirni pištoli. Sveža pena 

se razširi za enainpolkrat do dvakrat, zato votlin ne zapoln-

jujte do konca. Peno dozirajte z nadzorovanim pritiskom 

na sprožilno ročico pištole. Dodatno navlaženje podlage 

pospešuje hitrost strjevanja pene. Pri večjih režah in votlinah 

priporočamo vlaženje po vsakem sloju pene. Zaradi neza-

dostne vlažnosti in prevelike polnitve votlin lahko pride do 

nezaželene naknadne razširitve pene.

 ■ Temperatura predelave

 –Optimalno: +20 °C

Prehladno dozo previdno ogrejte v mlačni vodi. Nikoli je ne 

segrejte nad +50 °C, saj obstaja nevarnost, da doza eksplodi-

ra. Prevroče doze, npr. ki so v vozilih poleti, ohladite v hladni 

vodi, vendar jih ne stresajte.

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

 –Po uporabi očistite adaptersko cevko z GU čistilom za pištole 

ali jo pri naslednji uporabi zamenjajte.

 –Sveže madeže pene takoj odstranite z GU čistilom za pištole, 

kar lahko storite le v času, ko se pena še ni prilepila.

 –Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko.

Skladiščenje

 ■ Idealna temperatura skladiščenja doz je med +10 °C in +20 °C

 ■ Doze skadiščite v stoječem položaju in zaščitene pred zmrzaljo 

in viri toplote.

 ■ Odprto dozo porabite najkasneje v 4 tednih.

Odstranjevanje

 ■ Izpraznjene doze odstranjujte v skladu z nacionalnimi predpisi. 

V Nemčiji izvaja prevzem škatel z izpraznjenimi dozami GU 

zimske pene za uporabo s pištolo podjetje PDR. Nadaljnje in-

formacije se nahajajo na etiketi in / ali na zunanji strani škatle.

GU zimska pena za uporabo s pištolo
B2, z PDR

Varnostni napotki

 ■ Doz nikoli ne segrevajte nad +50 °C, saj obstaja nevarnost, da 

doza eksplodira.

 ■ Prevročih doz, npr. ki so v vozilih poleti, nikoli ne stresajte, 

ampak jih pred uporabo ohladite v hladni vodi.
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GU 2K Hitra pena

Lastnosti izdelka

 ■ Brez topil

 ■ Neodvisno od vlažnosti zraka se strjuje izjemno hitro, brez 

napetosti in tlaka

 ■ Odlična stabilnost oblike, kar pomeni nizek volumski skrček 

in brez naknadnega raztezanja po končani strditvi

 ■ Odličen oprijem s skoraj vsemi vrstami gradbenih podlag 

(razen s PE, PP, PTFE in s silikoni)

 ■ Režete jo lahko že po 30 minutah

 ■ Vsebina doze zadošča za 2 vratna oboda

 ■ Boljša zvočna in toplotna izolacija kot pri mineralni volni, 

plutovini in steklenih vlaknih, preprečuje toplotne in zvočne 

mostove

 ■ Obstojnost na mnoga topila, barve, kemikalije, olje in bencin

 ■ Odporna na staranje, vendar neobstojna na UV žarke

 ■ Odpornost na vodo (ne vodotesnost)

 ■ Varno aktiviranje

 ■ Po strjevanju se lahko ometa, premaže ali prelepi

Področja uporabe

 ■ Montaža in izolacija vratnih obodov, vrat z lesnimi vložki 

in okenskih elementov na gradbenih konstrukcijah po EnEV 

in DIN 4108-7

 ■ Montaža po DIN preizkušenih okenskih polic in stopnic

 ■ Postavljanje kopalniških kadi in tuširnih korit (ustvari zvočno 

izolacijo in zmanjšuje izgubo toplote sanitarne vode)

 ■ Postavljanje akrilnih kopalnih kadi s sistemom kad v kadi

 ■ Izolacije na področju izdelave hladilnih vozil in prostorov

 ■ Polnjenje s peno pri težko dostopnih in slabo prezračenih 

votlih področjih pri izdelavi bivalnih prikolic, ladij, posod, 

aparatov in pri kovinski gradnji ter pri električnih instalacijah

 ■ Izdelava modelov in kalupov

Opis izdelka

GU 2K hitra pena je pripravljena na takojšnjo uporabo, 2-kompo-

nentna, poliuretanska hitra pena, ki samodejno ekspandira.

B2, z PDR
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Tehnični podatki in zahteve

GU 2K Hitra pena Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova poliuretan

Oblika trdno stoječa pena (se ne poseda)

Gostota v surovem stanju ca. 35 kg/m3 DIN EN ISO 845

Način strjevanja
Strjevanje vsled kemične reakcije 
pri sobni temperaturi

Hitrost strjevanja [1] [2] ca. 20 minut

Površina nelepljiva čez [1] [2] ca. 6 – 8 minut

Možnost rezanja čez [1] [2] ca. 8 – 10 minut

Opore lahko odstranite čez [1] [2] ca. 30 minut

Polno obremenljiva čez [1] [2] ca. 150 minut

Izkoristek pene [1] [2] do. 8 litrov na dozo pri prostem penjenju

Naknadni raztezek izjemno majhen

Struktura por pribl. 90 % zaprtih por

Strižna trdnost    9 N/cm2 ISO 1922

Tlačna napetost pri 10% skrčenju 11 N/cm2 DIN EN ISO 844

Raztezek pri lomu ca. 14 % DIN 53571

Vpijanje vode ca. 0,3 vol. % DIN EN 1609

Paroprepustnost Število odpornosti na difuzijo vodne pare μ = 103 DIN EN ISO 12572

Toplotna prevodnost ca. 0,03 W/(m x K) DIN 52612

Prepustnost zraka v novem stanju a < 0,1 m3/[h · m · (daPa)2/3] na osnovi DIN 18542

Zvočna izolacija rež
RST,w (C; Ctr) = 61 (-1; -3) db (pri širini reže 10 mm)
RST,w (C; Ctr) = 60 (-1; -3) db (pri širini reže 10 mm)

smernica ift SC-01

Temperaturna obstojnost
-40 °C do +80 °C (trajno)
-40 °C do +100 °C (kratkotrajno)

Sprememba prostornine < 5 %

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

Podatki veljajo za popolnoma strjen izdelek 
[1] Pri dolžini profi la 30 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU 2K hitra pena
B2, z PDR

Aerosolni 
rapršilnik

400 ml svetlo zelena 12 k. H-00636-00-0-0
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

 ■ Doze s peno shranjujte v navpični legi, da preprečite zale-

pljenost pršilnega ventila

 ■ Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem

Uporaba

 ■ Podlage

Vse običajne gradbene podlage, kot so beton, zidovi, kamen, 

omet, les, kovine, polistirol, trda pena PUR, poliester in trdi 

PVC. Ne oprijema se na PE, PP, PTFE in silikone. Površine 

oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste ter brez 

prahu in maščob. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej 

izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

 ■ Pred pričetkom del prekrijte sosednje površine. Priloženo 

adaptersko cevko privijte na ventil. Spodnji črni vrtljivi disk 

zavrtite 5-krat v desno, dokler se ne prične vrteti lažje. S tem 

ste odprli B komponento.Dozo trdno privijte na navoj pištole 

ter jo nato z navzdol usmerjenim ventilom pribl. 20-krat krep-

ko pretresite, da se bo vsebina doze dobro premešala, s čimer 

se optimizira kakovost pene. Pena mora biti enakomerno 

svetlo zelena. Če ni, stresanje ponovite.

 ■ Za montažo obodov vrat in oken gradbene elemente porav-

najte in jih pritrdite z zagozdami. Pri vratnih obodih name-

stite opore. Nato vtisnite peno na levi in desni v po 3 točkah. 

Reže oz. votline napolnite le do polovice, saj pena še vzkipi. 

Naležnih površin in pene ne vlažite! Višek pene v popolnoma 

strjenem stanju prirežite z nožem.

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 –Temperatura doze: +15 °C do +25 °C

Po potrebi temperaturo doze počasi prilagodite v hladni oz. 

topli vodi

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

 –Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko

GU 2K Hitra pena
B2, z PDR

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno. Uporabljajte zaščitna 

očala in varnostne rokavice

 ■ Vsebino doze po mešanju v celoti izpraznite najkasneje 

v 5 minutah, saj se sicer pena v dozi strdi in lahko povzroči 

požar

 ■ Pri povišani temperaturi doze se lahko doza s peno po aktivi-

ranju ventila razpoči

 ■ Strjeno peno odstranite mehansko, nikoli s pomočjo ognja

Odstranjevanje

 ■ Izpraznjene doze odstranjujte v skladu z nacionalnimi predpisi. 

V Nemčiji izvaja prevzem škatel z izpraznjenimi dozami GU 2K 

hitre pene podjetje PDR. Nadaljnje informacije se nahajajo na 

etiketi in / ali na zunanji strani škatle.
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Lastnosti izdelka

 ■ Odlična stabilnost oblike, kar pomeni nizek volumski skrček 

in majhno naknadno raztezanje po končani strditvi

 ■ Odličen oprijem s skoraj vsemi vrstami gradbenih podlag 

(razen s PE, PP, PTFE in s silikoni)

 ■ Boljša zvočna in toplotna izolacija kot pri mineralni volni, 

plutovini in steklenih vlaknih

 ■ Izjemna natančnost montaže vsled natančnega in varčnega 

doziranja s pištolo

 ■ Hitro strjevanje

 ■ Obstojnost na mnoga topila, barve in kemikalije

 ■ Odporna na staranje, vendar neobstojna na UV žarke

Področja uporabe

 ■ Izolacije na področju izdelave hladilnih vozil in prostorov

 ■ Pritrjevanje in polnjenje s peno na področju industrije 

aparatov in pri kovinski gradnji ter za okenske police

 ■ Montaža in zapenjevanje okenskih in vratnih okvirjev 

ter okenskih polic

 ■ Zvočna izolacija

 ■ Polnjenje votlih prostorov s peno, npr prebojev skozi 

zidove, strešnih konstrukcij, vratnih obodov, prebojev 

za cevi, roletnih škatel itd.

Opis izdelka

GU pena za uporabo s pištolo je poliuretanska trda pena, pri-

pravljena na takojšnjo uporabo. Je enokomponentna, s samos-

tojnim ekspandiranjem in jo lahko dozirate z ustrezno dozirno 

pištolo.

GU pena za uporabo s pištolo
B2, brez PDR
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Tehnični podatki in zahteve

GU pena za uporabo s pištolo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova poliuretan

Oblika trdno stoječa pena (se ne poseda)

Gostota v surovem stanju ca. 18 kg/m3 DIN EN ISO 845

Način strjevanja
Strjevanje vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Hitrost strjevanja [1] [2] ca. 30 minut

Površina nelepljiva čez [1] [2] ca.   8 minut

Možnost rezanja čez [1] [2] ca. 40 minut

Opore lahko odstranite čez [1] [2] ca.   2 ur

Polno obremenljiva čez [1] [2] ca. 12 ur

Izkoristek pene [1] [2] pribl. 45 litrov na dozo pri prostem penjenju

Naknadni raztezek majhen

Struktura por pribl. 70 – 80 % zaprtih por

Strižna trdnost 0,14 N/mm2 DIN 53427

Upogibna trdnost 0,7 N/mm2 DIN 53423

Tlačna trdnost 0,3 N/mm2 DIN 53421

Raztezek pri lomu ca. 25 % DIN 53571

Vpijanje vode 1 vol. % DIN 53428

Paroprepustnost Število odpornosti na difuzijo vodne pare μ = 32 DIN EN ISO 12572

Toplotna prevodnost ca. 0,0354 W/(m x K) DIN 52612

Prepustnost zraka v novem stanju a < 0,1 m3/[h · m · (daPa)2/3] na osnovi DIN 18542

Zvočna izolacija rež
RST,w (C; Ctr) = 60 (-1; -3) db 
(pri širini reže 10 in 20 mm)

DIN 52210

Temperaturna obstojnost
-40 °C do +90 °C
+120 °C (do maks. 1 ure)

Sprememba prostornine brez

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Pri dolžini profi la 30 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU pena za uporabo s pištolo
B2, brez PDR

Aerosolni 
rapršilnik

750 ml rumena 12 k. H-00286-00-0-0
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

 ■ Doze s peno shranjujte v navpični legi, da preprečite zale-

pljenost pršilnega ventila

 ■ Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem

Uporaba

 ■ Podlage

Vse običajne gradbene podlage, kot so beton, zidovi, kamen, 

omet, les, kovine, polistirol, trda pena PUR, poliester in trdi 

PVC. Ne oprijema se na PE, PP, PTFE in silikone. Površine 

oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste ter brez 

prahu in maščob.

 ■ Predpriprava

Rahlo navlaženje površin izboljša oprijem in strjevanje ter 

strukturo celic pene. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

 ■ Pred pričetkom del prekrijte sosednje površine. Dozo trdno 

privijte na navoj pištole ter jo nato z navzdol usmerjeno 

pištolo približno 30-krat krepko pretresite, da se bo vsebina 

doze dobro premešala, s čimer se optimizira kakovost pene. 

Z nastavnim vijakom nastavite profil pene in nato izbrizgajte 

peno s pritiskom na sprožilec. Reže oz. votline napolnite le do 

1/3, saj pena še vzkipi. Svežo peno na prostem še poškropite 

z vodo, da se izboljšajo struktura celic, strjevanje in izkoristek. 

Višek pene v popolnoma strjenem stanju prirežite z nožem.

 ■ Utrjeno poliuretansko peno zaščitite pred UV žarki s pre-

mazom ali zatesnite s tesnilno maso (npr. s silikonskim, 

poliuretanskim, akrilnim ali MS polimerom).

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 –Temperatura doze: +5 °C do +35 °C

 –Optimalno: +15 °C do +25 °C

Po potrebi temperaturo doze počasi prilagodite v hladni oz. 

topli vodi

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

 –Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko

GU pena za uporabo s pištolo
B2, brez PDR

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno

 ■ Uporabljajte zaščitna očala in varnostne rokavice

 ■ Strjeno peno odstranite mehansko, nikoli s pomočjo ognja
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Lastnosti izdelka

 ■ Brez HFCKW in FCKS (montrealska konvencija). Potisni plin 

je za ozonsko plast popolnoma neškodljiv

 ■ Odlična stabilnost oblike, kar pomeni nizek volumski skrček 

in majhno naknadno raztezanje po končani strditvi

 ■ Odličen oprijem s skoraj vsemi vrstami gradbenih podlag 

(razen s PE, PP, PTFE in s silikoni)

 ■ Boljša zvočna in toplotna izolacija kot pri mineralni volni, 

plutovini in steklenih vlaknih

 ■ Izjemna natančnost montaže vsled natančnega in varčnega 

doziranja s pištolo

 ■ Hitro strjevanje

 ■ Obstojnost na mnoga topila, barve in kemikalije

 ■ Odporna na staranje, vendar neobstojna na UV žarke

Področja uporabe

 ■ Izolacije na področju izdelave hladilnih vozil in prostorov

 ■ Pritrjevanje in polnjenje s peno na področju industrije 

aparatov in pri kovinski gradnji ter za okenske police

 ■ Montaža in zapenjevanje okenskih in vratnih okvirjev 

ter okenskih polic

 ■ Zvočna izolacija

 ■ Polnjenje votlih prostorov s peno, npr prebojev skozi 

zidove, strešnih konstrukcij, vratnih obodov, prebojev 

za cevi, roletnih škatel itd.

Opis izdelka

GU pena za uporabo s pištolo je poliuretanska pena, pripravljena 

na takojšnjo uporabo. Je enokomponentna, s samostojnim 

ekspandiranjem in jo lahko dozirate z ustrezno dozirno pištolo.

GU pena za uporabo s pištolo
B3, brez PDR
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Tehnični podatki in zahteve

GU pena za uporabo s pištolo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova poliuretan

Oblika trdno stoječa pena (se ne poseda)

Gostota v surovem stanju ca. 25 kg/m3 DIN EN ISO 845

Način strjevanja
Strjevanje vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Hitrost strjevanja [1] [2] ca. 30 minut

Površina nelepljiva čez [1] [2] ca.   8 minut

Možnost rezanja čez [1] [2] ca. 40 minut

Opore lahko odstranite čez [1] [2] ca.   2 ur

Polno obremenljiva čez [1] [2] ca. 12 ur

Izkoristek pene [1] [2] pribl. 35 – 40 litrov na liter pri prostem penjenju

Naknadni raztezek majhen

Struktura por pribl. 70 – 80 % zaprtih por

Strižna trdnost 0,17 N/mm2 DIN 53427

Upogibna trdnost 0,7 N/mm2 DIN 53423

Tlačna trdnost 0,3 N/mm2 DIN 53421

Raztezek pri lomu ca. 25 % DIN 53571

Vpijanje vode 1 vol. % DIN 53428

Paroprepustnost 70 g/m2 – 24 h DIN EN ISO 12572

Toplotna prevodnost ca. 0,032 W/(m x K) DIN 52612

Zvočna izolacija rež
RST,w (C; Ctr) = 58 (-1; -6) db 
(pri širini reže 10 in 20 mm)

DIN 52210

Temperaturna obstojnost
-40 °C do +90 °C
+120 °C (do maks. 1 ure)

Sprememba prostornine brez

Razred gradbenih materialov B3 (lahko vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Pri dolžini profi la 30 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU pena za uporabo s pištolo
B3, brez PDR

Aerosolni 
rapršilnik

750 ml rumena 12 k. 9-38964-00-0-0
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

 ■ Doze s peno shranjujte v navpični legi, da preprečite zale-

pljenost pršilnega ventila

 ■ Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem

Predelava

 ■ Podlage

Vse običajne gradbene podlage, kot so beton, zidovi, kamen, 

omet, les, kovine, polistirol, trda pena PUR, poliester in trdi 

PVC. Ne oprijema se na PE, PP, PTFE in silikone. Površine 

oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste ter brez 

prahu in maščob.

 ■ Predpriprava

Rahlo navlaženje površin izboljša oprijem in strjevanje ter 

strukturo celic pene. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

 ■ Pred pričetkom del prekrijte sosednje površine. Dozo trdno 

privijte na navoj pištole. Nato jo z navzdol usmerjeno pištolo 

približno 30-krat krepko pretresite, da se bo vsebina doze 

dobro premešala, s čimer se optimizira kakovost pene. 

Z nastavnim vijakom nastavite profil pene in nato izbrizgajte 

peno s pritiskom na sprožilec. Reže oz. votline napolnite le do 

1⁄3, saj pena še vzkipi. Višek pene v popolnoma strjenem stanju 

prirežite z nožem.

 ■ Utrjeno poliuretansko peno zaščitite pred UV žarki s pre-

mazom ali zatesnite s tesnilno maso (npr. s silikonskim, 

poliuretanskim, akrilnim ali MS polimerom).

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +30 °C

 –Optimalno: +15 °C do +25 °C

Po potrebi temperaturo doze počasi prilagodite v hladni oz. 

topli vodi

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

 –Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko

GU pena za uporabo s pištolo
B3, brez PDR

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno

 ■ Uporabljajte zaščitna očala in varnostne rokavice

 ■ Strjeno peno odstranite mehansko, nikoli s pomočjo ognja
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GU 2K Hitra pena

Lastnosti izdelka

 ■ Odlična stabilnost oblike, kar pomeni nizek volumski skrček 

in izjemno majhno naknadno raztezanje po končani strditvi

 ■ Odličen oprijem s skoraj vsemi vrstami gradbenih podlag 

(razen s PE, PP, PTFE in s silikoni)

 ■ Režete jo lahko že po 30 minutah

 ■ Vsebina doze zadošča za 1 do 2 vratna oboda

 ■ Neodvisno od vlažnosti zraka se strjuje izjemno hitro, brez 

napetosti in tlaka

 ■ Boljša zvočna in toplotna izolacija kot pri mineralni volni, 

plutovini in steklenih vlaknih

 ■ Hitro strjevanje

 ■ Obstojnost na mnoga topila, barve in kemikalije

 ■ Odporna na staranje, vendar neobstojna na UV žarke

Področja uporabe

 ■ Postavljanje kopalnih kadi

 ■ Izolacije na področju izdelave hladilnih vozil in prostorov

 ■ Pritrjevanje in polnjenje s peno na področju industrije 

aparatov in pri kovinski gradnji ter za okenske police

 ■ Montaža in zapenjevanje okenskih in vratnih okvirjev 

ter okenskih polic

 ■ Zvočna izolacija

Opis izdelka

GU 2K hitra pena je poliuretanska pena, pripravljena na takojšnjo 

uporabo. Je dvokomponentna, s samostojnim ekspandiranjem in 

jo lahko uporabljate pri vgradnji vratnih obodov in polnil lesenih 

vrat.

B3, brez PDR
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Tehnični podatki in zahteve

GU 2K Hitra pena Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova poliuretan

Oblika trdno stoječa pena (se ne poseda)

Gostota v surovem stanju ca. 35 kg/m3 DIN EN ISO 845

Način strjevanja
Strjevanje vsled kemične reakcije 
pri sobni temperaturi

Hitrost strjevanja [1] [2] ca. 20 minut

Površina nelepljiva čez [1] [2] ca. 6 – 8 minut

Možnost rezanja čez [1] [2] ca. 8 – 10 minut

Opore lahko odstranite čez [1] [2] min. 1 uro

Polno obremenljiva čez [1] [2] ca. 2 ur

Izkoristek pene [1] [2] pribl. 15 litrov na liter pri prostem penjenju

Naknadni raztezek izjemno majhen

Struktura por pribl. 90 % zaprtih por

Strižna trdnost   9 N/cm2 DIN 53427

Tlačna trdnost 11 N/cm2 DIN 53421

Raztezek pri lomu ca. 25 % DIN 53571

Vpijanje vode ca. 0,3 vol. % DIN 53428

Paroprepustnost 70 g/m2 – 24 h DIN EN ISO 12572

Toplotna prevodnost ca. 0,03 W/(m x K) DIN 52612

Temperaturna obstojnost
-40 °C do +80 °C (trajno)
-40 °C do +100 °C (kratkotrajno)

Sprememba prostornine brez

Razred gradbenih materialov B3 (lahko vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Pri dolžini profi la 30 mm
[2] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU 2K hitra pena
B3, brez PDR

Aerosolni 
rapršilnik

400 ml svetlo zelena 12 k. H-00011-00-0-0
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

 ■ Doze s peno shranjujte v navpični legi, da preprečite 

zalepljenost pršilnega ventila

 ■ Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem

Predelava

 ■ Podlage

Vse običajne gradbene podlage, kot so beton, zidovi, kamen, 

omet, les, kovine, polistirol, trda pena PUR, poliester in trdi 

PVC. Ne oprijema se na PE, PP, PTFE in silikone. Površine 

oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste ter brez 

prahu in maščob.

 ■ Predpriprava

Rahlo navlaženje površin izboljša oprijem in strjevanje ter 

strukturo celic pene. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

 ■ Pred pričetkom del prekrijte sosednje površine. Priloženo 

adaptersko cevko privijte na ventil. Spodnji črni vrtljivi disk 

zavrtite 5-krat v desno, dokler se ne prične vrteti lažje. S tem 

ste odprli B komponento.Dozo trdno privijte na navoj pištole 

ter jo nato z navzdol usmerjenim ventilom pribl. 20-krat krep-

ko pretresite, da se bo vsebina doze dobro premešala, s čimer 

se optimizira kakovost pene. Pena mora biti enakomerno 

svetlo zelena. Če ni, stresanje ponovite.

 ■ Za montažo obodov vrat in oken gradbene elemente porav-

najte in jih pritrdite z zagozdami. Pri vratnih obodih vstavite 

opore. Nato vtisnite peno na levi in desni v po 3 točkah. Reže 

oz. votline napolnite le do 1⁄3, saj pena še vzkipi. Naležnih 

površin in pene ne vlažite! Višek pene v popolnoma strjenem 

stanju prirežite z nožem.

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +30 °C

 –Optimalno: +15 °C do +25 °C

Po potrebi temperaturo doze počasi prilagodite v hladni oz. 

topli vodi

 ■ Čiščenje

 –Za čiščenje pištole in odstranjevanje sveže pene uporabite 

GU čistilo za pištole

 –Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko

GU 2K Hitra pena
B3, brez PDR

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno. Uporabljajte zaščitna 

očala in varnostne rokavice

 ■ Vsebino doze po mešanju v celoti porabite najkasneje 

v 5 minutah, saj se sicer pena v dozi strdi in lahko povzroči 

požar

 ■ Pri povišani temperaturi doze se lahko doza s peno po 

aktiviranju ventila razpoči

 ■ Strjeno peno odstranite mehansko, nikoli s pomočjo ognja
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GU čistilo za pištole

Opis izdelka

GU čistilo za pištole je bilo razvito posebej za notranje čiščenje 

pištol za peno in čiščenje zunanjih področij, kot so na primer 

dozirni ventili in adapterske cevke. Z uporabo priloženega rdečega 

ventila lahko odstranjujete tudi madeže pene, na primer na okens-

kih profi lih, tako da madeže poškropite in počakate, da prične 

čistilo delovati. 

Lastnosti izdelka

 ■ Brez FCKW

 ■ Brez HFCKW

 ■ Zanesljivo odstranjuje in raztaplja svežo poliuretansko peno

 ■ Hitro deluje in izhlapi

 ■ S standardnim črnim navojnim adapterjem

 ■ Udobno čiščenje in spiranje notranjosti pištol s potisnim 

plinom

Področja uporabe

GU čistilo za pištole je primerno za odstranjevanje sveže, še 

ne strjene PU pene. Prirejeno je posebej za čiščenje pištol za 

doziranje PU pen in je zato opremljeno z ustreznim adapterskim 

obročkom. Rdeča pršilna glava omogoča tudi univerzalno 

uporabo čistila, snetega z dozirne pištole.
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Uporaba

 ■ Splošno o odstranjevanju PUR pene: Sveži madeži pene 

se dajo zelo enostavno odstraniti s čisto krpo, namočeno 

s čistilom, in brisanjem. Večje kose pene neposredno pospre-

jajte in jih obrišite s čisto krpo. Na občutljivih mestih previdno 

poskusite na manj vidnem področju in preverite, kakšen 

učinek ima čiščenje na podlago. Ravnajte previdno, saj GU 

čistilo za pištole vsebuje aceton in lahko topi ali zmehča 

umetne mase, lake, površinsko zaščito in barve, napise, 

tkanine itd.

 ■ Čiščenje dozirnih pištol: Pred pričetkom del naj si uporabnik 

pripravi primerno posodo za odpadke in krpo, s katero bo 

očistil raztopljene ostanke pene in čistilno tekočino. Potem 

ko snamete porabljeno dozo GU pene, najprej posprejajte 

košarico s priključnim navojem dozirne pištole z GU čistilom 

za pištole. V ta namen namestite rdečo pršilno glavo. Vse 

ostale sveže ostanke PU pene na dozirni pištoli lahko odstra-

nite s pršenjem po umazanih področjih. Za čiščenje notranjo-

sti dozirne pištole odstranite rdečo pršilno glavo in previdno 

uvijte črn navojni adapter doze v priključni nastavek dozirne 

pištole. Iz varnostnih razlogov pri tem pritisnite na sprožilno 

ročico dozirne pištole, s čimer zagotovite, da v pištoli ni tlaka. 

Nato ponovno pritisnite na sprožilno ročico dozirne pištole, 

dokler čistilna tekočina ne prične iztekati iz konice pištole. 

Zatem zaprite dozirno ročico in pustite čistilo delovati 

približno 2 minuti. Dozirno ročico nato spet odprete in dozir-

no pištolo tako dolgo izpirate, dokler ne izteka samo še čista 

tekočina. Čistilno tekočino ujemite v ustrezno posodo, da 

preprečite onesnaženje okolja.

Tehnični podatki in zahteve

GU čistilo za pištole Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova Aceton

Oblika lahko tekoč

Čas izhlapevanja približno 5 minut (odvisen od temperature okolice)

Temperatura predelave +5 °C do +25 °C

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU čistilo za pištole
Doza iz bele 
pločevine

500 ml – 12 k. 9-38965-00-0-0

 ■ Nasvet: Na ta način lahko odstranjujete samo svežo peno, ki 

se še ni strdila. Strjeno peno lahko odstranjujete le mehansko. 

Previdnost pri čiščenju dozirnih pištol: zaradi strganja z ostri-

mi predmeti se lahko odlušči zaščitni sloj!

Odstranjevanje

 ■ V celoti izpraznjene doze GU čistila za pištole se lahko 

v Nemčiji ob ustrezni prijavi odstranjujejo preko sistema 

zbiranja dualnega sistema, saj se bela pločevina lahko 

reciklira. V drugih državah upoštevajte nacionalne predpise.

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru. Doze s peno shranjujte v navpični legi, da 

preprečite zalepljenost pršilnega ventila. Odprtino embalaže 

dobro zaprite in porabite v kratkem.
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GU pištola za peno

Opis izdelka

GU pištola za peno je namenjena racionalnemu in okolju prijaznemu

iztiskanju 1-komponentne poliuretanske pene. Primerna je za vse 

komercialne pene za pištole v dozah za aerosole s standardnim 

vijačnim adapterjem. Zaradi možnosti natančne nastavitve pre-

toka materiala je pištola primerna za nadzorovano vbrizgavanje 

in prilagojeno zapolnjevanje rež, ki zagotavlja hitro, enostavno, 

natančno in varno montažo vrat in oken.

Lastnosti izdelka

 ■ Enostavno rokovanje

 ■ Čista slika doziranja

 ■ Zelo fina nastavitev z dozirnim vijakom

 ■ Majhna teža

 ■ Uporabna tudi na težko dostopnih mestih

 ■ Hitro čiščenje z GU čistilom za pištole

Velikost L, odprtina šobe 1 mm
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Uporaba

 ■ Pred uporabo preverite pištolo na brezhibno delovanje. Dozo 

s peno močno pretresite in odstranite zaporko. Pištolo pri-

vijte na stoječo dozo. To naredite hitro, da pena ne bo mogla 

iztekati ob straneh adapterja (po potrebi jo odstranite z GU 

čistilom za pištole). Narahlo pritisnite na sprožilno ročico, da 

se pištola napolni s peno. Zdaj je pištola pripravljena za delo.

 ■ Na zadnjem delu pištole z dozirnim vijakom nastavite željen 

pretok materiala. Vrtenje v smeri urinega kazalca zmanjša 

pretok pene, vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca pa ga 

poveča. Preverite, s kakšno nastavitvijo boste dosegli opti-

malen rezultat.

 ■ Menjava doze poliuretanske pene: Pri menjavi doze usme-

rite pištolo navzdol. Večkrat zapored pritisnite na ročico, da 

čimbolj odstranite ostanke pene iz notranjosti pištole. V tem 

položaju odstranite oziroma odvijte dozo s peno. Adapter in 

šobo pištole očistite z GU čistilom za pištole. Če doza še ni 

izpraznjena in jo nameravate kasneje znova uporabiti, očistite 

adapter doze z GU čistilom za pištole in dozo zaprite. Pri krat-

kih prekinitvah dela pustite dozo pritrjeno v pištolo in v celoti 

uvijte dozirni vijak, da bo pištola tesno zaprta.

 ■ Pri spremembi viskoznosti pene je možno, da pena prične pri 

zaporni puši z iglo iztekati . V tem primeru ostanke pene takoj 

odstranite z GU čistilom za pištole in z viličastim ključem 

(8 mm) zategnite regulacijski vijak na zaporni puši z iglo v 

smeri urinega kazalca. Preverite, ali se igla še vedno lahko 

prosto premika. Če je potrebno, namažite iglo v zaporni puši.

Informacije za naročanje

Naziv Odprtina šobe PE
Naročniška 
številka

GU pištola za peno – velikost L 1 mm 1 k. H-01454-00-0-0
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GU pištola za peno

Opis izdelka

GU pištola za peno je namenjena racionalnemu in okolju prijaznemu 

iztiskanju 1-komponentne poliuretanske pene. Primerna je za vse 

komercialne pene za pištole v dozah za aerosole s standardnim 

vijačnim adapterjem. Zaradi možnosti natančne nastavitve pre-

toka materiala je pištola primerna za nadzorovano vbrizgavanje 

in prilagojeno zapolnjevanje rež, ki zagotavlja hitro, enostavno, 

natančno in varno montažo vrat in oken.

Lastnosti izdelka

 ■ Enostavno rokovanje

 ■ Čista slika doziranja

 ■ Zelo fina nastavitev z dozirnim vijakom

 ■ Majhna teža

 ■ Uporabna tudi na težko dostopnih mestih

 ■ Hitro čiščenje z GU čistilom za pištole

Velikost XXL, odprtina šobe 4 mm
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Uporaba

 ■ Pred uporabo preverite pištolo na brezhibno delovanje. Dozo 

s peno močno pretresite in odstranite zaporko. Pištolo pri-

vijte na stoječo dozo. To naredite hitro, da pena ne bo mogla 

iztekati ob straneh adapterja (po potrebi jo odstranite z GU 

čistilom za pištole). Narahlo pritisnite na sprožilno ročico, da 

se pištola napolni s peno. Zdaj je pištola pripravljena za delo.

 ■ Na zadnjem delu pištole z dozirnim vijakom nastavite željen 

pretok materiala. Vrtenje v smeri urinega kazalca zmanjša 

pretok pene, vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca pa ga 

poveča. Preverite, s kakšno nastavitvijo boste dosegli opti-

malen rezultat.

Informacije za naročanje

Naziv Odprtina šobe PE
Naročniška 
številka

GU pištola za peno – velikost XXL 4 mm 1 k. H-01455-00-0-0

 ■ Menjava doze poliuretanske pene: Pri menjavi doze usme-

rite pištolo navzdol. Večkrat zapored pritisnite na ročico, da 

čimbolj odstranite ostanke pene iz notranjosti pištole. V tem 

položaju odstranite oziroma odvijte dozo s peno. Adapter in 

šobo pištole očistite z GU čistilom za pištole. Če doza še ni 

izpraznjena in jo nameravate kasneje znova uporabiti, očistite 

adapter doze z GU čistilom za pištole in dozo zaprite. Pri krat-

kih prekinitvah dela pustite dozo pritrjeno v pištolo in v celoti 

uvijte dozirni vijak, da bo pištola tesno zaprta.

 ■ Pri spremembi viskoznosti pene je možno, da pena prične pri 

zaporni puši z iglo iztekati . V tem primeru ostanke pene takoj 

odstranite z GU čistilom za pištole in z viličastim ključem 

(8 mm) zategnite regulacijski vijak na zaporni puši z iglo v 

smeri urinega kazalca. Preverite, ali se igla še vedno lahko 

prosto premika. Če je potrebno, namažite iglo v zaporni puši.
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GU tesnilni trak BG1

Lastnosti izdelka

 ■ 3-nivojsko tesnjenje s samo enim izdelkom

 ■ Tesnjenje najrazličnejših rež z manjšim številom dimenzij traku

 ■ Enostavno in varno zatesnjevanje oken pri montaži v samo 

enem delovnem koraku

 ■ Velika stroškovna prednost zaradi prihranka časa montaže

 ■ Montaža neodvisna od vremena

 ■ Ustreza zahtevam uredbe EnEV in načelom smernice za 

montažo RAL

 ■ Odporen na vremenske vplive

Področja uporabe

GU tesnilni trak BG1 je "all-in-one trak", ki združuje vse zahteve 

montaže po EnEV in RAL v enem izdelku. Zato je posebej prime-

ren za varno, enostavno in hitro zatesnjevanje okenskih in vratnih 

priključkov.

Opis izdelka

GU tesnilni trak BG1 je vsestransko uporaben specialni tesnilni 

trak za reže, ki ima zelo široko tehnično uporabnost. Namenjen je 

za zračno tesnjenje in tesnjenje pred dežjem z vetrom priključnih 

spojev oken in vrat s sočasno teplotno izolacijo preko celotne 

globine vgradnje.

GU tesnilni trak BG1 ima v po načelu RAL lastnosti parno difu-

zijsko odprtega tesnila („znotraj bolj tesno kot zunaj“), s čimer je 

zagotovljena izsušitev reže.
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Tehnični podatki in zahteve

GU tesnilni trak BG1 Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Opis materiala impregnirana mehka pena iz PUR

Osnova polimerna disperzija z učinkom zadrževanja ognja

Koefi cient prepustnosti rež a ≤ 0,1 m3/[h · m · (daPa)n] DIN EN 12114

Tesnost rež na dež z vetrom ≥ 600 Pa DIN EN 1027

Temperaturna obstojnost -30 °C do +80 °C DIN 18542

Obstojnost na staranje zaradi vpliva svetlobe 
in vremenskih vplivov

Zahteve izpolnjene DIN 18542

Združljivost s sosednjimi gradbenimi materiali Zahteve izpolnjene DIN 18542

Toleranca mer Zahteve izpolnjene DIN 7715 T5 P3

Toplotna prevodnost λ = 0,048 W/m x K DIN EN 12667

Odpornost na difuzijo vodne pare μ ≤ 100 DIN EN ISO 12572

Razlika parnih tlakov
navzven difuzijsko odprt 
(nasproti strani z obarvano označbo)

Vrednost U
– Vgradna globina okna 60 mm
– Vgradna globina okna 70 mm
– Vgradna globina okna 80 mm

U = 0,8 W/(m2 x K)
U = 0,7 W/(m2 x K)
U = 0,6 W/(m2 x K)

DIN 4108-3

Informacije za naročanje

Naziv Širina traku Širina reže Oblika dobave
Dolžina 
zvitka

Barva PE
Naročniška 
številka

GU tesnilni trak BG1

54 mm   5 – 10 mm

Predstisnjeni zvitki 
z enostranskim 
samolepilnim slojem 
(pomoč pri montaži)

5,6 m črna 28,0 m H-01365-00-0-0

54 mm   7 – 15 mm 4,3 m črna 21,5 m H-01365-01-0-0

54 mm 10 – 20 mm 3,3 m črna 16,5 m H-01365-02-0-0

64 mm   5 – 10 mm 5,6 m črna 22,4 m H-01366-00-0-0

64 mm   7 – 15 mm 4,3 m črna 17,2 m H-01366-01-0-0

64 mm 10 – 20 mm 3,3 m črna 13,2 m H-01366-02-0-0

74 mm   5 – 10 mm 5,6 m črna 22,4 m H-01367-00-0-0

74 mm   7 – 15 mm 4,3 m črna 17,2 m H-01367-01-0-0

74 mm 10 – 20 mm 3,3 m črna 13,2 m H-01367-02-0-0

84 mm   5 – 10 mm 5,6 m črna 16,8 m H-01368-00-0-0

84 mm   7 – 15 mm 4,3 m črna 12,9 m H-01368-01-0-0

84 mm 10 – 20 mm 3,3 m črna   9,9 m H-01368-02-0-0

94 mm   5 – 10 mm 5,6 m črna 16,8 m H-01451-00-0-0

94 mm   7 – 15 mm 4,3 m črna 12,9 m H-01451-01-0-0

94 mm 10 – 20 mm 3,3 m črna   9,9 m H-01451-02-0-0
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Predelava

 ■ Podlaga/površina reže

Obdelava površine rež: Odstranite prah, olje, masti, ostanke 

starega tesnilnega materiala in malte z bokov reže. Režo v zidu 

očistite in zgladite.

 ■ Merjenje širine reže

Robova reže morata potekati vzporedno. Izmerite širino reže 

in izberite mere traku v skladu z ugotovljeno / predvideno 

toleranco reže. Iz tabele velikosti izberite pravilno dimenzijo 

traku za okensko režo.

 ■ Montaža

Preveč stisnjen začetek in konec zvitka odrežite. Odstranite 

zaščito samolepilne folije in predstisnjen trak prilepite v pred-

hodno očiščen, suh okvir. Da se izognete nastajanju netesnih 

področij, pazite, da traku ne raztegujete, saj se čez čas spet 

povrne v svojo začetno dolžino. Na vogalih predvidite dodatek 

najmanj 1 cm. Tudi tukaj konce traku na vogalih stlačite. 

Traku ne smete okrog okvira položiti v enem kosu. Da bi bila 

zagotovljena optimalna montaža, se trak povrne v začetno 

obliko šele po določenem času. Ta je odvisen od temperature. 

Pri temperaturah nad 20 °C skladiščite trak na hladnem tudi 

na gradbišču. Pri nižjih temperaturah je priporočeno trak pred 

montažo ogreti. Popolna povrnitev v začetno obliko GU tesnil-

nega traku BG1 lahko traja do 48 ur po vgradnji. Modra stran 

mora biti vedno obrnjena proti notranjosti prostora.

V področju pritrdilnih vijakov trak predvrtajte s svedrom iz 

HSS, s čimer zagotovite 100 % razširitev.

GU tesnilni trak BG1

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+1 °C do +20°C) 

in suhem prostoru

Splošno spričevalo preizkusov gradbenega nadzora
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Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU tesnilni trak BG1
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GU plošča za toplotno izolacijo

Lastnosti izdelka

 ■ Hitra in enostavna montaža

 ■ Prilega se v vsako roletno škatlo

 ■ Zrakotesna in z zaprtocelično strukturo

 ■ Varčuje z energijo

Področja uporabe

 ■ Za toplotno optimizacijo roletnih škatel
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Vgradnja

 ■ Roletno škatlo očistite prahu in drugih odpadkov. GU ploščo 

za toplotno izolacijo z ostrim nožem prirežite na mero in prile-

pite na želeni položaj v roletni škatli.

Informacije za naročanje

Naziv Izmere PE Kosov/paleto Naročniška številka

GU plošča za toplotno izolacijo
ca. 500 x 700 x 10 mm 1 k. 160 H-01429-01-0-0

ca. 500 x 700 x 20 mm 1 k. 80 H-01429-02-0-0

Tehnični podatki in zahteve

GU plošča za toplotno izolacijo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Razred gradbenih materialov ustreza požarnemu razredu B1 DIN 4102

Toplotna prevodnost 0,038 W/(m x K) ISO 2581

Lepljenje

 ■ V osnovi je možno lepljenje na škatle iz umetnih mas, lesene in 

betonske škatle. Za lepljenje vam priporočamo GU Ultra tes-

nilno maso ali enkovredno enokomponentno tesnilno maso. 

Pri uporabi drugih tesnilnih mas preverite združljivost.
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GU plošča za zvočno izolacijo

Lastnosti izdelka

 ■ Hitra in enostavna montaža brez posebnih orodij

 ■ Prilega se v vsako roletno škatlo

 ■ Izjemno gibka, visokokakovostna

 ■ Optimalno se prilagodi vgradni situaciji

 ■ Odlična, visoko učinkovita toplotna izolacija

Opis izdelka

GU plošča za zvočno izolacijo je visokoučinkovita zvočno izolacijska 

plošča, izdelana iz ekspandiranega EPE z zaprtocelično strukturo, 

ki je bila razvita posebej za energetsko sanacijo obstoječih rolet-

nih škatel, ne da bi bilo ob tem treba zamenjati okno, vodilo rolet 

ali rolete same. Material je izjemno gibek, rokovanje z njim pa zelo 

enostavno.

GU plošča za zvočno izolacijo se zlahka prilagodi meram roletne 

škatle na mestu vgradnje. Za natančno prirezovanje ne potrebuje-

te nikakršnih posebnih orodij, zadošča že nož. Zaradi enostrans-

kega kaširanega sloja posebnega lepila, obstojnega na staranje, 

dodatna uporaba pene ali lepljenje odpade.

 ■ Izboljšana zvočna izolacija vsled posebne površinske plasti

 ■ Zrakotesna

 ■ Varčuje z energijo
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Vgradnja

 ■ Rolete v celoti zaprite. Odvijte vijake pokrova roletne škatle in 

snemite gred žaluzij. Notranjost roletne škatle očistite prahu 

in ostankov ometa, posesajte in obrišite. GU ploščo za zvočno 

izolacijo prirežite z ostrim nožem na mero čelne strani škatle 

(na strani ležajev gredi žaluzij).

Previdno: Najprej preverite mero, šele nato odstranite folijo 

in prilepite ploščo za zvočno izolacijo na notranjo čelno stran 

škatle (na strani ležajev gredi).

 ■ Ploščo odrežite na dolžino, jo natančno vstavite in prilepite. 

Če ima blazina samolepilno stran, najprej odlepite zaščitno 

folijo v dolžini 10 cm. Višek GU plošče za zvočno izolacijo 

enostavno odrežite.

 ■ GU ploščo za zvočno izolacijo zavarujte s po enim vijakom 

na meter dolžine nad in pod gredjo žaluzij.

Informacije za naročanje

Naziv Izmere Izvedba PE Naročniška številka

GU plošča za zvočno izolacijo

ca. 600 x 700 x 10 mm – 1 k. H-01165-01-0-0

ca. 600 x 700 x 20 mm – 1 k. H-01165-02-0-0

ca. 600 x 700 x 10 mm enostransko samolepilna 1 k. H-01166-01-0-0

ca. 600 x 700 x 20 mm enostransko samolepilna 1 k. H-01166-02-0-0

Posebne debeline na zahtevo

Tehnični podatki in zahteve

GU plošča za zvočno izolacijo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Razred gradbenih materialov B2 DIN 12667

Vrednost dušenja zvoka Rw, P 34 dB

Toplotna prevodnost (20 mm) 0,0391 W/(m x K)

Lepljenje

 ■ Blazino lahko prilepite s samolepilnim slojem ali z GU Ultra 

tesnilno maso. Podlage morajo biti čiste, suhe ter brez prahu 

in maščob. 

Pomembno: lepljive površine se ne dotikajte.

 ■ V osnovi je možno lepljenje na škatle iz umetnih mas, lesene in 

betonske škatle. Za lepljenje vam priporočamo GU Ultra tes-

nilno maso ali enkovredno enokomponentno tesnilno maso. 

Pri uporabi drugih tesnilnih mas preverite združljivost.
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GU plošča za toplotno izolacijo / 

GU plošča za zvočno izolacijo

GU plošča za toplotno izolacijo
GU plošča za zvočno izolacijo

Znotraj Zunaj

Vgradna skica
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GU notranji tesnilni trak za okna

Lastnosti izdelka

 ■ Vodotesen po DIN EN 20811

 ■ Difuzijsko tesen

 ■ Paropropustnost vrednost sd = pribl. 1500 m

 ■ Obojestranski nanos netkane obloge

 ■ Mnogostransko uporaben

 ■ UV stabiliziran

 ■ Enostransko samolepilni

 ■ Lahko se čezenj ometava in pleska

 ■ Preverjen na ift Rosenheim

Področja uporabe

 ■ Za parno difuzijsko tesno premoščanje spojev med okni, 

vrati in gradbeno konstrukcijo v notranjem področju

 ■ Primeren je tudi za kovinsko gradnjo in zimske vrtove
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Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Dolžina zvitka Širina zvitka PE Naročniška številka

GU notranji tesnilni trak za okna Zvitki

25 m   50 mm 100 m H-01443-05-0-0

25 m   75 mm 100 m H-01443-07-0-0

25 m 100 mm 100 m H-01443-10-0-0

25 m 150 mm 100 m H-01443-15-0-0

25 m 200 mm 100 m H-01443-20-0-0

25 m 250 mm 100 m H-01443-25-0-0

25 m 300 mm 100 m H-01443-30-0-0

25 m 350 mm 100 m H-01443-35-0-0

25 m 400 mm 100 m H-01443-40-0-0
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GU notranji tesnilni trak za okna

Preizkus gradbenega elementaPredelava

 ■ GU tesnilni trak za okna se pritrdi na okenski okvir s samole-

pilnim trakom. Glede na zasnovo se to lahko izvede pred ali po 

vgradnji okna.

 ■ Nato se reža zapolni s peno GU PU. Po strditvi pene se trak 

pritrdi in prilepi s celo površino in brez votlin na gradbeno 

konstrukcijo z GU tesnilno maso.

 ■ Stične povezave med trakovi se zatesnijo / zalepijo z GU 

tesnilno maso.

 ■ GU notranji tesnilni trak za okna lahko prekrijete z lopatico 

kita, ometom ali premazom.
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GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU zunanji tesnilni 
trak za okna

GU notranji tesnilni 
trak za okna
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GU tesnilna masa za notranje reže

Lastnosti izdelka

 ■ Se zelo dobro predeluje

 ■ Brez topil in silikona

 ■ Nizka paroprepustnost

 ■ Najvišja dopustna skupna deformacija 15 %

 ■ Ohrani barvo

 ■ Odporen na vremenske vplive in UV žarke

 ■ Po strditvi odporen na vodo

 ■ Zelo dober oprijem na vlažnih, vpojnih podlagah in na trdem 

PVC, barvanem lesu in eloksiranem aluminiju

 ■ Po končanem strjevanju zelo dobro združljiv s premazi 

v skladu z DIN 52452

 ■ Čezenj lahko ometavate in nalepite obloge

Področja uporabe

 ■ Trajno, zrakotesno notranje tesnjenje priključnih rež med 

zidovi in okviri vrat oz. oken

 ■ Za manj obremenjene reže in razpoke med zidovi, betonom, 

ometom in okenskimi policami, roletnimi škatlami, zidnimi 

letvami in tlemi

 ■ Za priključne spoje (vodoravne) pri zgradbah iz plinastega 

betona

 ■ Za tesnjenje pločevinskih spojev, šivov in prekritij v kovinski 

gradnji in pri izdelavi aparatov, kakor tudi pri klimatizaciji in 

prezračevanju

 ■ Za zatesnitev varjenih spojev pri izdelavi vozil, ladij in 

kontejnerjev

 ■ Izdelek za izvedbo popravil

Opis izdelka

GU tesnilna masa za notranje reže je kakovostno plasto-elastično, 

enokomponentno tesnilo na osnovi akrilatne disperzije.
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Tehnični podatki in zahteve

GU tesnilna masa za notranje reže Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova 1K akrilatna disperzija

Oblika trdno stoječa pasta

Način strjevanja
fi zikalno sušenje vsled izhlapevanja vode 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] površina je suha po približno 30 minutah

Gostota 1,67 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -20 °C do +80 °C

Najvišja dopustna skupna deformacija 15 % DIN EN ISO 11600

Sprememba prostornine 10 – 15 vol. % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Izmerjeno v standardni klimi po DIN EN ISO 291 pri 23 °C / 50 % r. L. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU tesnilna masa za notranje reže črevo 600 ml bela 12 k. H-01477-60-0-0
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Podlage

 ■ Primerna za vse porozne podlage, kot so na primer beton, 

klinker, porozni beton, mavčna lepenka, ometi, zidovi, 

vlaknasti cement, obarvan les, trdi PVC in eloksiran aluminij. 

Površine oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti 

čiste ter brez prahu in maščob

 ■ Ni primerna za steklo, koroziji podvržene kovine, emajl in 

keramiko ter za podvodno zapolnjevanje rež. Neposrednemu

stiku z bitumnom, katranom ali materiali, ki oddajajo mehčalce,

kot so npr. EPDM, kloroprenkavčuk (neopren), butil, izolacijski 

premazi in penasti materiali se je treba izogibati, saj lahko 

pride do učinkov nezdružljivosti, kot so obarvanje ali izguba 

oprijemljivosti.

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Obstojna največ 

2 dni pri največ -10 °C. Odprtino embalaže dobro zaprite in 

porabite v kratkem.

Nanašanje

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura okolice: +5 °C do +40 °C

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 ■ Ne nanašajte v primeru nevarnosti dežja ali zmrzali

 ■ Čiščenje

 –Preden se strdi, jo lahko odstranite z vodo, kasneje samo 

mehansko

 ■ Glajenje

 –Z vodo pred posušitvijo površine

 ■ GU tesnilna masa za notranje reže načeloma ni primerna 

za fugiranje marmorja in drugih naravnih kamnov, saj lahko 

nastopijo težave pri oprijemu in / ali obarvanje

 ■ Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej izvedete preizkus 

oprijema in združljivosti

 ■ Predpriprava: močno porozne podlage premažite z zmesjo 

1⁄3 GU tesnilne mase za notranje reže in 2⁄3 vode in pustite 

najmanj 60 minut, da se posušijo. Nevpojne podlage očistite / 

razmastite z acetonom

Mere rež

 ■ Minimalna širina: 5 mm

 ■ Maksimalna širina: 20 mm

 ■ Minimalna globina: 5 mm

 ■ Priporočeno: širina reže = globina reže

GU tesnilna masa za notranje reže

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno
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Opozorilo

 ■ Odporna na dež z vetrom po tvorbi vrhnje skorje 

(po pribl. 60 minutah)

 ■ Ni primerna za trajno obremenitev z vodo

 ■ Pri nižjih temperaturah in visoki zračni vlažnosti se sušenje 

občutno upočasni

 ■ V skladu z ustreznimi standardi (npr. DIN 18540) se elastične 

tesnilne mase ne smejo nanašati na celotne površine, saj lahko 

zaradi obremenitev in premikov pride do nastanka razpok v 

neelastičnih premazih. Pri režah z najvišjimi premiki do 5 % 

lahko GU tesnilno maso za notranje reže premažete po popolni 

strditvi, pri čemer mora nanešeni premaz imeti sposobnost 

izravnave premikov tesnilne mase. Zaradi množice na trgu 

dosegljivih sistemov premazov vam priporočamo, da najprej 

izvedete preizkuse vzdržljivosti in oprijema



Tesnilni sistemi І Ločevanje notranje in zunanje klime

94

GU okrogla tesnilna vrvica

Opis izdelka / področja uporabe

GU okrogla tesnilna vrvica iz PE pene z zaprtimi celicami s posebno 

površino se uporablja za zapolnjevanje gradbenih in dilatacijskih 

rež in je posebej primerna za reže, okna, tesnila vrat in zvočno 

izolacijo. Zaradi raztegljivega Kompri votlega jedra pokriva širok 

spekter različnih širin rež.

Lastnosti izdelka

 ■ S stisljivim votlim jedrom za priključne reže, se vtisne tudi 

v ozke reže

 ■ Preprečuje sprijemanje 3 robov

 ■ Ne razpada

 ■ Posebna površina z zaprtimi celicami preprečuje nastajanje 

plina in mehurčkov po vbrizgavanju.

 ■ Vodoodbojna (se ne navlaži)

 ■ Dobro združljiva z GU tesnilnimi masami na obstoječih 

objektih

 ■ Visoka elastičnost

 ■ Zelo gibka

 ■ Enostavno polaganje

 ■ Odporna na tlak

 ■ Konveksna omejitev globine reže

 ■ Brez obarvanja fugirne mase

 ■ Brez vonja, fiziološko neoporečna in kemijsko nevtralna

s stisljivim votlim jedrom
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Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Velikost Barva PE Naročniška številka

GU okrogla tesnilna vrvica 
s stisljivim votlim jedrom,
z zaprtimi celicami

Zvitki

15 mm siva 250 m H-00985-15-0-0

20 mm siva 150 m H-00985-20-0-0

25 mm siva 100 m H-00985-25-0-0

30 mm siva 180 m H-00985-30-0-0

40 mm siva 120 m H-00985-40-0-0

50 mm siva   84 m H-00985-50-0-0

Predelava

 ■ GU okrogla tesnilna vrvica je pakirana v škatlah, iz katerih 

se izvleče, in je enostavna za polaganje

 ■ Priporočamo, da jo vgradite s topim orodjem, da ne 

poškodujete njene površine

 ■ GU okrogla tesnilna vrvica se naj uporablja le pri hladnih 

režah (običajnih gradbenih režah)

 ■ Potrebna širina profila je praviloma 20 – 25 % večja od 

širine reže

Tehnični podatki in zahteve

GU okrogla tesnilna vrvica Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Struktura celic zaprtocelična polietilenska pena

Proizvodnja v celoti brez FCKW- in HFCKW (ODP=0) 

Vpijanje vode < 0,5 vol. % DIN 53495

Temperaturna obstojnost -40 °C do +100 °C

Razred gradbenih materialov B1 (težko vnetljivo) DIN 4102
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GU tesnilna masa za notranje reže / 

GU okrogla tesnilna vrvica

GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

GU tesnilni trak za reže 

BG1/600 ali

GU tesnilni trak za reže 

BG2/300

Vgradna skica

GU tesnilna masa 

za notranje reže

GU okrogla tesnilna vrvica
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Preizkus gradbenega elementa
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GU butilno gradbeno tesnilo za notranjo uporabo

Lastnosti izdelka

 ■ Material je odobren po DIN EN 13859-2 in DIN EN 14909

 ■ Absolutna združljivost z okoljem

 ■ Trajna elastilnost v temperaturnem območju od -40 °C 

do +100 °C

 ■ Visoka odpornost na staranje, ozon in UV žarke

 ■ Združljivost z bitumnom

 ■ Odpornost na mnoge kemijske in mehanske vplive

 ■ Nevtralno proti večini običajnih gradbenih materialov

 ■ Brez problematike mehčalcev

 ■ Odpornosti na difuzijo vodne pare GU butilnega gradbenega 

tesnila za notranjo uporabo in GU EPDM gradbenega tesnila 

za zunanjo uporabo sta med seboj tako usklajeni, da se varno 

obvladujejo tudi najzahtevnejši klimatski pogoji

 ■ Dodatno mehansko pritrjevanje trakov ni potrebno 

(upoštevajte smernice za uporabo lepila)

 ■ Predpriprava vogalov in oblikovanih delov ali celotnih manšet 

v delavnici zmanjšuje čas vgradnje na minimum in omogoča 

racionalno, stroškovno ugodno in predvsem varno zatesnje-

vanje kritičnih področij

Opis izdelka

GU butilno gradbeno tesnilo v debelinah 0,75 mm in 1,0 mm vam 

nudi možnost trajne zrakotesnosti, vodotesnosti oz. tudi parotes-

nosti priključkov oken in fasade z zahtevano trajno elastičnostjo 

po zahtevah DIN 4108. Z uveljavitvijo uredbe o varčevanju z ener-

gijo (EnEV) so za tesnost priključnih rež v stavbni lupini zastavljene 

še strožje zahteve.

Te zahtevane vrednosti je možno tudi vselej preveriti (preizkus 

Blower Door).

Področja uporabe

Gradbeno tesnilo iz butila je prvenstveno namenjeno premo-

ščanju in zatesnitvi dilatacijskih rež vseh vrst pri vgradnji oken 

in izdelavi fasad. 

Predelava

 ■ Materiala ne lepite ali pritrjujte pod napetostjo, vedno pazite 

na vgradnjo brez napetosti

 ■ Pri lepljenju skrbite, da bo material (in podlaga) čist, suh in 

brez prisotnosti olj, masti in ločilnih sredstev (npr. silikonski 

sprej)
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Tehnični podatki in zahteve

GU butilno gradbeno tesnilo za notranjo uporabo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Debelina 0,75 / 1,0 mm ± 0,15 DIN EN 1849-2

Dolžina ≥ 20 m

Širina 150 – 1300 mm ± 0,2 %

Ravnost ustrezna

Površinska teža 950, 1250 g/m2 ± 25 %

Obnašanje v primeru ognja Razred E DIN EN 13501-1

Odpor pri prepuščanju vode W1 DIN EN 1928, postopek B

Paropropustnost μ 156.000 ± 20.000 DIN 1931

Odpor pri prepuščanju zraka (m2 x h x 50 Pa) ≤ 0,1 m3 DIN EN 12114

Najvišja natezna sila ≥ 170, ≥ 250 N/50 mm DIN EN 12311-1

Raztezek pri najvišji natezni sili ≥ 500 % DIN EN 12311-1

Odpor na nadaljnje trganje ≥ 100, ≥ 120 N DIN EN 12310-1

Merska sprememba vsled skladiščenja na toplem ≤ 0,5 % DIN EN 1107-2

Obnašanje pri upogibanju v hladnem stanju ≤ -30 °C DIN EN 1109

Umetno staranje pri kombinirani trajni obremenitvi z UV žarki in povišano temperaturo

Natezna trdnost
221 N/50 mm ±  36
302 N/50 mm ±  45

Raztezek 450 % ± 15 %

Odpor pri prepuščanju vode W1

Informacije za naročanje

Naziv Debelina Širina Barva PE Naročniška številka

GU butilno gradbeno tesnilo za notranjo uporabo

0,75 mm   150 mm črna 20 m H-01472-15-0-0

0,75 mm   200 mm črna 20 m H-01472-20-0-0

0,75 mm   250 mm črna 20 m H-01472-25-0-0

0,75 mm   300 mm črna 20 m H-01472-30-0-0

0,75 mm   400 mm črna 20 m H-01472-40-0-0

0,75 mm   500 mm črna 20 m H-01472-50-0-0

0,75 mm 1300 mm črna 20 m H-01472-13-0-0

1,0 mm   150 mm črna 20 m H-01474-15-0-0

1,0 mm   200 mm črna 20 m H-01474-20-0-0

1,0 mm   250 mm črna 20 m H-01474-25-0-0

1,0 mm   300 mm črna 20 m H-01474-30-0-0

1,0 mm   400 mm črna 20 m H-01474-40-0-0

1,0 mm   500 mm črna 20 m H-01474-50-0-0

1,0 mm 1300 mm črna 20 m H-01474-13-0-0

Druge mere in debeline so dobavljive na zahtevo.
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GU butilno gradbeno tesnilo za notranjo uporabo

GU pena B2 / B3

Znotraj Zunaj

Vgradna skica

GU EPDM gradbeno tesnilo 
za zunanjo uporabo

GU butilno gradbeno tesnilo 
za notranjo uporabo
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GU Super tesnilna masa

Lastnosti izdelka

 ■ Se zelo dobro predeluje

 ■ Brez topil in silikona

 ■ Nizka paroprepustnost

 ■ Najvišja dopustna skupna deformacija 10 %

 ■ Ohrani barvo

 ■ Odporen na vremenske vplive in UV žarke

 ■ Po strditvi odporen na vodo

 ■ Po končanem strjevanju zelo dobro združljiv s premazi 

v skladu z DIN 52452

 ■ Čezenj lahko ometavate in nalepite obloge

Področja uporabe

 ■ Trajno, zrakotesno notranje tesnjenje priključnih rež med 

zidovi in okviri vrat oz. oken

 ■ Za manj obremenjene reže in razpoke med zidovi, betonom, 

ometom in okenskimi policami, roletnimi škatlami, zidnimi 

letvami in tlemi

 ■ Za priključne spoje (vodoravne) pri zgradbah iz plinastega 

betona

 ■ Za tesnjenje pločevinskih spojev, šivov in prekritij v kovinski 

gradnji in pri izdelavi aparatov, kakor tudi pri klimatizaciji in 

prezračevanju

Opis izdelka

GU Super tesnilna masa je kakovostna, plasto-elastična, enokom-

ponentna tesnilna masa, namenjena za lepljenje / zatesnjevanje 

GU trakov za zatesnjevanje oken na gradbenih konstrukcijah.

za suhe podlage
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Tehnični podatki in zahteve

GU Super tesnilna masa Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Oblika trdno stoječa pasta

Način strjevanja
fi zikalno sušenje vsled izhlapevanja vode 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] površina je suha po približno 30 minutah

Gostota 1,70 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -20 °C do +80 °C

Najvišja dopustna skupna deformacija 10 % DIN EN ISO 11600

Sprememba prostornine -15 vol. % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 1

[1] Izmerjeno v standardni klimi po DIN EN ISO 291 pri 23 °C / 50 % r. L. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU Super tesnilna masa črevo 600 ml bela 20 k. H-00961-01-0-0
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GU Super tesnilna masa

Podlage

 ■ Primerna za vse porozne podlage, kot so na primer beton, 

klinker, porozni beton, mavčna lepenka, ometi, zidovi, vlak-

nasti cement, obarvan les, trdi PVC in eloksiran aluminij. 

Površine oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti 

čiste ter brez prahu in maščob

 ■ Ni primerna za steklo, koroziji podvržene kovine, emajl in 

keramiko ter za podvodno zapolnjevanje rež. Neposredne-

mu stiku z bitumnom, katranom ali materiali, ki oddajajo 

mehčalce, kot so npr. EPDM, kloroprenkavčuk (neopren), 

butil, izolacijski premazi in penasti materiali se je treba 

izogibati, saj lahko pride do učinkov nezdružljivosti, kot so 

obarvanje ali izguba oprijemljivosti.

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Odprtino 

embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem.

Predelava

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura okolice: +5 °C do +40 °C

 –Temperatura oprijemne površine: +5 °C do +35 °C

 ■ Ne nanašajte v primeru nevarnosti dežja ali zmrzali

 ■ GU Super tesnilna masa ni primerna za fugiranje marmorja in 

drugih naravnih kamnov, saj lahko nastopijo težave pri oprijemu 

in / ali obarvanje

 ■ Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej izvedete preizkus 

oprijema in združljivosti.

 ■ V posameznih primerih je smiselno uporabiti primer

Mere rež

 ■ Minimalna širina: 5 mm

 ■ Maksimalna širina: 20 mm

 ■ Minimalna globina: 5 mm

za suhe podlage

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno
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Opozorilo

 ■ Odporna na dež z vetrom po tvorbi vrhnje skorje 

(po pribl. 60 minutah)

 ■ Ni primerna za trajno obremenitev z vodo

 ■ Pri nižjih temperaturah in visoki zračni vlažnosti se sušenje 

občutno upočasni

 ■ V skladu z ustreznimi standardi (npr. DIN 18540) se elastične 

tesnilne mase ne smejo nanašati na celotne površine, saj lahko 

zaradi obremenitev in premikov pride do nastanka razpok v 

neelastičnih premazih. Pri režah z najvišjimi premiki do 5 % 

lahko GU Super tesnilno maso premažete po popolni strditvi, 

pri čemer mora nanešeni premaz imeti sposobnost izravnave 

premikov tesnilne mase. Zaradi množice na trgu dosegljivih 

sistemov premazov vam priporočamo, da najprej izvedete 

preizkuse vzdržljivosti in oprijema
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GU Ultra tesnilna masa

Lastnosti izdelka

 ■ Se zelo dobro predeluje od 0 °C dalje in ima stabilno obliko

 ■ Odličen oprijem na vse komercialne gradbene folije 

(razen na bitumen, PP, PE, PTFE in silikon)

 ■ Brez topil, izocianata in silikona

 ■ Hitro strjevanje

 ■ Po strditvi odporna na vodo in trajno elastično

 ■ Skoraj brez vonja

 ■ Odporen na vremenske vplive

 ■ Zelo dober oprijem na mnoge v visoki gradnji običajne 

podlage

 ■ Se oprime brez primerja tudi na vlažne podlage

 ■ Uporabna v notranjem in zunanjem področju

 ■ Ni korozivna

 ■ Po strditvi jo lahko ometavate

Področja uporabe

 ■ Posebej primerna za lepljenje okenskih tesnilnih trakov oz. 

gradbenih folij, kot so npr. GU zunanji tesnilni trak ali GU 

notranji tesnilni trak pri priključkih vratnih in okenskih 

okvirjev na zidove, beton, omet in cement

 ■ Posebej primerna za montažo po RAL in EnEV DIN 4108-7

Opis izdelka

GU Ultra tesnilna masa je kakovostno, elastično enokomponentno 

lepilo na osnovi MS polimera, namenjeno lepljenju vseh komercial-

nih tesnilnih trakov za okna oz. gradbenih folij na gradbeno kon-

strukcijo po DIN 4108-7 v notranjem in zunanjem področju.

za vlažne podlage
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Tehnični podatki in zahteve

GU Ultra tesnilna masa Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova 1K hibridni polimer

Oblika trdno stoječa pasta

Način strjevanja
Polimerizacija vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] ca. 10 minut

Hitrost strjevanja [1] 2 mm v prvih 24 urah

Gostota 1,45 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -40 °C do +80 °C

Sposobnost vračanja > 70 % DIN EN ISO 7389-B

Najvišja dopustna skupna deformacija 25 % DIN EN ISO 11600

Raztezek pri lomu > 900 % DIN 53504

Sprememba prostornine -2 do -3 vol. % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 4

[1] Izmerjeno v standardni klimi po DIN EN ISO 291 pri 23 °C / 50 % r. L. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU Ultra tesnilna masa črevo 600 ml siva 20 k. H-01198-00-0-0
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GU Ultra tesnilna masa

Podlage

 ■ Vse v visoki gradnji običajne podlage, kot so na primer beton, 

porozni beton, mavčna lepenka, ometi, zidovi, vlaknasti 

cement, les, trdi PVC, aluminij, kovine umetne mase ojačane 

s steklenimi vlakni (razen bitumna, PP, PE, PTFE in silikonov). 

Posebej pri poroznem naravnem kamnu, kot so na primer 

peščenjak, Carrara in Jura lahko pride do pojava madežev in / 

ali težav zaradi oprijema

 ■ V splošnem je pri umetnih masah treba paziti, da se sredstva 

za ločevanje, uporabljena pri izdelavi, ali zaščitne folije, 

uporabljene pri transportu, odstranijo v celoti , saj lahko zelo 

negativno vplivajo na oprijem. Pri umetnih masah z vsebnostjo 

mehčal (npr. mehki PVC, butilkavčuk, EPDM) lahko pride do 

nezdružljivosti, kot so obarvanja ali izguba oprijema. V takih 

sistemih je treba preveriti združljivost.

 ■ Površine oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste 

ter brez prahu in maščob. Posebej primerne so suhe podlage. 

GU Ultra tesnilna masa pa tesni tudi na podlagah, ki so vlažne 

od gradnje. Ne uporabljajte je v dežju ali če se pričakujejo 

padavine ali na mokrih podlagah.

 ■ Predobdelava: Porozne podlage obdelajte z močnim vodnim 

curkom ali GU Primerjem

 ■ Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej izvedete preizkus 

oprijema in združljivosti.

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) 

in suhem prostoru Odprtino embalaže dobro zaprite in 

porabite v kratkem.

Nanašanje

 ■ GU Ultra tesnilno maso nanesite v približno 5 mm široki vijugi 

brez prekinitev na gradbeno konstrukcijo (treba je zagotoviti 

zrakotesnost!) in jo nato s tesnilnim trakom za okna ali grad-

beno folijo enakomerno stisnite do preostale debeline 1-2 mm 

oz. z valjčkom do minimalne širine 25 mm. Preostala debelina 

je pomembna, ker omogoča sušenje lepila. Folije ne obremen-

jujte na nateg, saj potem ne bo zagotovljeno prenašanje premi-

kov. Lepljeni spoj je polno obremenljiv šele po tem, ko je lepilo 

v celoti suho. Lepljenega spoja ne obremenjujte v prvih 5 urah 

po lepljenju.

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura okolice: +0 °C (brez zmrzovanja) do +40 °C

 –Temperatura oprijemne površine: 

+0 °C (brez zmrzovanja) do +35 °C

 ■ Poraba

 –Eno črevo zadošča za nanos 5 mm vijuge za pribl. 30 tekočih 

metrov

za vlažne podlage

Varnostni napotki

 ■ Upoštevajte običajno delovno higieno



109

Opozorilo

 ■ Do strjevanja pride vsled zračne vlažnosti pri sobni tempe-

raturi od zunaj navznoter in se s časom upočasnjuje

 ■ Pri nižjih temperaturah in / ali visoki zračni vlažnosti se 

sušenje občutno upočasni

 ■ Ni primerna za trajno obremenitev z vodo
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GU zimska tesnilna masa

Lastnosti izdelka

 ■ Visoka trajna elastičnost

 ■ Trajno lepljiva z močnim oprijemom

 ■ Izjemno visoka trdnost in raztezek

 ■ Oprijema se na vse običajne podlage

 ■ Drži tudi v dežju brez primerja

 ■ Prodre globoko v podlago

 ■ Uporabna tudi na rahlo vlažnih podlagah

Opis izdelka

GU zimska tesnilna masa je enokomponentno, trajno elastično, 

trajno lepljivo tesnilo za folije z visoko trdnostjo za fl eksibilno 

lepljenje / zatesnjevanje GU tesnilnih trakov za okna na gradbenih 

konstrukcijah pri temperaturah do -10 °C.
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Tehnični podatki in zahteve

GU zimska tesnilna masa Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova akrilatni polimer z denaturiranim vinskim cvetom

Temperaturna obstojnost -40 °C do +100 °C

Temperatura predelave možnost uporabe od -10 °C dalje

Nastanek skorje / strditev
hitra vezava, strjena v 1-2 dnevih, 
zelo dolgo lepljiva in z močnim oprijemom

Možnost skladiščenja
neodprta pribl. 24 mesecev 
pri skladiščenju v hladnem in suhem prostoru

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU zimska tesnilna masa črevo 600 ml – 12 H-01161-00-0-0
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Predelava

 ■ Podlage

 –Primerna za vse porozne podlage, kot so na primer beton, 

klinker, porozni beton, mavčna lepenka, ometi, zidovi, 

vlaknasti cement, obarvan les, trdi PVC in eloksiran aluminij. 

Površine oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti 

čiste ter brez prahu in maščob

 –Ni primerna za steklo, koroziji podvržene kovine, emajl in

keramiko ter za podvodno zapolnjevanje rež. Neposrednemu

stiku z bitumnom, katranom ali materiali, ki oddajajo mehčalce, 

kot so npr. EPDM, kloroprenkavčuk (neopren), butil, izolacijski 

premazi in penasti materiali se je treba izogibati, saj lahko 

pride do učinkov nezdružljivosti, kot so obarvanje ali izguba 

oprijemljivosti.

 –Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej izvedete preizkus 

oprijema in združljivosti.

 –V posameznih primerih je smiselno uporabiti primer

 ■ Odpornost na dež z vetrom

 –Po tvorbi vrhnje skorje. Ni primerna za trajno obremenitev 

z vodo

 ■ Sušenje

 –Hitra vezava, strjena v 1-2 dnevih, tudi potem zelo dolgo 

lepljiva in z močnim oprijemom

 ■ Možnost premazovanja

 –V skladu z ustreznimi standardi (npr. DIN 18540) se elastične 

tesnilne mase ne smejo nanašati na celotne površine, saj lahko 

zaradi obremenitev in premikov pride do nastanka razpok v 

neelastičnih premazih.

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Možnost uporabe od -10 °C dalje

 –Ne nanašajte v primeru nevarnosti dežja

Mere rež

 ■ Minimalna širina: 5 mm

 ■ Maksimalna širina: 20 mm

 ■ Minimalna globina: 5 mm

GU zimska tesnilna masa

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do +25°C) in 

suhem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Odprtino embalaže 

dobro zaprite in porabite v kratkem.
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GU EPDM lepilo
brez topil

Opis izdelka

GU EPDM lepilo je kakovostna, nevtralna, enokomponentna, 

mehko elastična tesnilna masa na osnovi hibridnega polimera 

za visoke stopnje raztezanja.

Lastnosti izdelka

 ■ Se zelo dobro predeluje od 0 °C dalje

 ■ Po strditvi trajno elastično

 ■ Skoraj brez vonja

 ■ Se ne razbarva, odporno na vremenske vplive in UV žarke

 ■ Brez topil, izocianata in silikona

 ■ Se oprime brez primerja tudi na vlažne podlage

 ■ Po končanem strjevanju zelo dobro združljivo s premazi 

v skladu z DIN 52452

 ■ Ni korozivno

 ■ Strjuje se brez mehurčkov

 ■ Ustreza DIN 18540-F (F = hitro odporno)

Področja uporabe

 ■ Za vse običajne gradbene reže

 ■ Reže v visoki gradnji po DIN 18540

 ■ Priključni spoji med okenskimi / vratnimi okviri in zidovi

 ■ Lepljenje tesnilnih trakov ta okna brez napetosti

 ■ Dilatacijske reže za izenačitev napetosti med konstrukcijskimi 

materiali z zelo različnim razteznim vedenjem

 ■ Reže z večjimi pomiki

 ■ Izdelek za izvedbo popravil
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Tehnični podatki in zahteve

GU EPDM lepilo, brez topil Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova 1K hibridni polimer

Oblika trdno stoječa pasta

Način strjevanja
Polimerizacija vsled zračne vlažnosti 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] ca. 10 minut

Hitrost strjevanja [1] 2 mm v prvih 24 urah

Trdota Shore A 25 ± 5 DIN 53505

Gostota 1,45 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -40 °C do +90 °C

Sposobnost vračanja > 70 %

Najvišja dopustna skupna deformacija 25 % DIN EN ISO 11600

Modul elastičnosti 100% 0,4 N/mm2 DIN EN ISO 8339

Natezna trdnost 1,3 N/mm2

Natezna strižna trdnost [2] 0,5 N/mm2 DIN 53504

Raztezek pri lomu > 900 % DIN 53504

Sprememba prostornine -2 do -3 vol. % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 4

[1] Izmerjeno v standardni klimi po DIN EN ISO 291 pri 23 °C / 50 % r. L. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.
[2] Podlaga AlMgSi1, debelina sloja 2 mm, hitrost pomika 10 mm/minuto.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU EPDM lepilo, brez topil črevo 600 ml črna 20 k. H-01471-00-0-0
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Podlage

 ■ Vse običajne podlage, kot so na primer beton, porozni beton, 

mavčna lepenka, ometi, zidovi, vlaknasti cement, les, trdi 

PVC, aluminij, kovine umetne mase ojačane s steklenimi vlakni

(razen bitumna, PP, PE, PTFE in silikonov). Posebej pri poroznem 

naravnem kamnu, kot so na primer peščenjak, Carrara in Jura 

lahko pride do pojava madežev in / ali težav zaradi oprijema. 

Pri folijah za gradbeno zatesnjevanje z vsebnostjo mehčal (npr. 

mehki PVC, butilkavčuk, EPDM) lahko pride do nezdružljivosti, 

kot so obarvanja ali izguba oprijema. V takih sistemih je treba 

preveriti združljivost. V splošnem je pri umetnih masah treba 

paziti, da se sredstva za ločevanje, uporabljena pri izdelavi, ali 

zaščitne folije, uporabljene pri transportu, odstranijo v celoti 

, saj lahko zelo negativno vplivajo na oprijem. Pozor: PMMA 

in polikarbonat se lahko lepita le v stanju brez napetosti, saj 

lahko v nasprotnem pride do nastajanja napetostnih razpok. 

Pri polikarbonatu v osnovi priporočamo izvedbo predhodnih 

preizkusov.

Predelava

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za črevesa

 ■ Temperatura predelave

 –Temperatura okolice: +0 °C (brez zmrzovanja) do +40 °C

 –Temperatura oprijemne površine: 

+0 °C (brez zmrzovanja) do +35 °C

 ■ Strjevanje

 –Do strjevanja pride vsled zračne vlažnosti pri sobni tempe-

raturi od zunaj navznoter in se s časom upočasnjuje. 

Pri nižjih temperaturah in / ali visoki zračni vlažnosti se 

sušenje občutno upočasni

 ■ Čiščenje

 –Preden se strdi, ga lahko odstranite z GU čistilom za pištole 

ali nadomestkom terpentina, kasneje samo mehansko

 ■ Glajenje

 –GU sredstvo za glajenje pred nastankom skorje

 ■ Površine oprijema morajo imeti zadostno nosilnost in biti čiste 

ter brez prahu in maščob. Posebej primerne so suhe podlage. 

Na njih boste dosegli najboljše rezultate lepljenja. GU EPDM 

lepilo se oprime tudi na vlažnih podlagah in celo pod vodo. 

Pri tem dosežen oprijem pa je manjši kot na suhih in očiščenih 

podlagah.

 ■ Predobdelava: Porozne podlage obdelajte z močnim vodnim 

curkom ali GU Primerjem. Svetujemo vam, da na vsaki podlagi 

najprej izvedete preizkus oprijema in združljivosti.

Mere rež

 ■ Minimalna širina

 –za lepljenje: 2 mm

 –za tesnjenje: 5 mm

 ■ Maksimalna širina

 –za lepljenje: 10 mm

 –za tesnjenje: 30 mm

 ■ Minimalna globina

 –za lepljenje: 2 mm

 –za tesnjenje: 5 mm

 ■ Priporočeno

 –Širina reže = 2 x globina reže (pri širini > 6 mm)

 –Širina reže = 1 x globina reže (pri širini < 6 mm)

GU EPDM lepilo
brez topil
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Opozorilo

GU EPDM lepilo je združljivo s premazi. V skladu z ustreznimi 

standardi (npr. DIN 18540) se elastične tesnilne mase ne smejo 

nanašati na celotne površine, saj lahko zaradi obremenitev in pre-

mikov pride do nastanka razpok v neelastičnih premazih. Zaradi 

množice na trgu dosegljivih sistemov premazov vam priporočamo, 

da najprej izvedete preizkuse vzdržljivosti in oprijema. Morebitne 

ostanke milnice (vode za glajenje) pred premazom odstranite, saj 

lahko negativno vplivajo na oprijem
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GU EPDM lepilo
vsebuje topila

Opis izdelka

GU EPDM lepilo je kakovostno plasto-elastično, enokomponentno 

tesnilo na osnovi sintetičnega kavčuka.

Lastnosti izdelka

 ■ 100 % prosojno, prozorno

 ■ Se zelo dobro predeluje

 ■ Vsebuje topila

 ■ Brez silikonov

 ■ Po končanem strjevanju zelo dobro združljivo s premazi 

v skladu z DIN 52452

 ■ Odporno na UV žarke in na vremenske vplive

 ■ Takojšnja vodoodpornost

 ■ Odlična obstojnost pred pojavom plesni

 ■ Zelo dober oprijem brez primerja na mnogih materialih, 

celo na bitumnu in pod vodo

 ■ Brez korozije bakra

Področja uporabe

 ■ Reže s pomikom do največ 20 %

 ■ Primerno za popravila netesnih žlebov in odtočnih cevi

 ■ Priključni spoji med najrazličnejšimi materiali

 ■ Zatesnjevanje streh z bitumenskimi in folijami iz umetnih mas

 ■ Zatesnjevanje na področju klimatizacije in prezračevanja

 ■ Izdelek za izvedbo popravil
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Tehnični podatki in zahteve

GU EPDM lepilo, z vsebnostjo topil Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova 1K sintetični kavčuk

Oblika trdno stoječa pasta

Način strjevanja
fi zikalno sušenje vsled izhlapevanja vode 
pri sobni temperaturi

Nastanek skorje [1] ca. 20 minut

Gostota 0,95 g/ml DIN 53479

Temperaturna obstojnost -20 °C do +90 °C

Najvišja dopustna skupna deformacija 20 %

Sprememba prostornine ca. -20 vol. % DIN EN ISO 10563

Razred gradbenih materialov B2 (normalno vnetljivo) DIN 4102, del 4

[1] Merjeno pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Te vrednosti lahko odstopajo zaradi okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlažnost in vrste podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU EPDM lepilo, z vsebnostjo topil PE kartuša 310 ml prosojno 20 k. H-01199-00-0-0
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Podlage

 ■ Vse običajne podlage, kot so npr. steklo, les, beton, porozni 

beton, bitumen, medenina, baker, omet, keramične ploščice, 

strešna opeka, poliester, strešne kritine

 ■ Površine oprijema morajo biti čiste ter brez prahu in maščob, 

smejo pa biti vlažne. Predhodna priprava ni potrebna.

 ■ Svetujemo vam, da na vsaki podlagi najprej izvedete preizkus 

oprijema in združljivosti.

GU EPDM lepilo
vsebuje topila

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+5 °C do 

+25°C) in suhem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. 

Odprtino embalaže dobro zaprite in porabite v kratkem.

Predelava

 ■ Način nanašanja

 –GU pištola za kartuše

 ■ Temperatura predelave

 –Od +5 °C do +35 °C

 ■ Čiščenje

 –Preden se strdi, ga lahko odstranite z GU čistilom za pištole 

ali nadomestkom terpentina, kasneje samo mehansko

 ■ Glajenje

 –Z GU sredstvom za glajenje ali milnico preden se površina 

posuši
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GU Primer

Lastnosti izdelka

 ■ Pripravljen in enostaven za uporabo, lahko ga nanašate 

z lopatico ali pršite

 ■ Se hitro suši

 ■ Brez topil in zato prijazen za okolje

 ■ Ne obremenjuje talne vode

 ■ Brez zdravju škodljivih hlapov

Področja uporabe

V povezavi z GU-KSK gradbenim tesnilom s perforiranimi trakovi 

kot temeljni premaz / predhodni premaz za zatesnjevanje:

 ■ zunanjih sten kleti in za temelje

 ■ podlag, kot so votli in polni opečni zidaki, votli in polni bloki, 

žlindrina opeka, apneni peščenec, betonski zidaki, zidaki iz 

poroznega betona, votli betonski elementi in mešani zidovi

Opis izdelka

GU primer je kakovosten prednamaz brez vsebnosti topil 

na osnovni bitumen-kavčuka. Uporablja se kot temeljni premaz za 

izboljšanje oprijema tesnil s haldnimi samolepilnimi trakovi, kot so 

npr. GU-KSK gradbeno tesnilo s perforiranimi trakovi.

Primeren je za uporabo na suhih, rahlo vlažnih in mineralno po-

vezanih podlagah, kot so apneni peščenec, opečni zidaki, betonski 

zidaki, porozni beton, ometi in estrihi.
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Tehnični podatki in zahteve

Preizkus Pogoj Rezultat

Viskoznost Brookfi eld, Sp.F, 5 Upm ca. 70.000 – 90.000 mPas

Gostota ca. 1,0 kg/l

Vsebnost trdnih delcev 42 – 45 %

Sušenje [1] ca. 45 minut

Topilo voda

Poraba ca. 100 – 150 ml/m2

Temperatura okolice pri uporabi +5 °C do +30 °C

[1] Čas lahko variira glede na zračno vlažnost, temperaturo, debelino sloja in vrsto podlage.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva Posod/paleto Naročniška številka

GU Primer
Posode iz 
umetne mase

  1 litrov – 60 H-00963-00-0-0

10 litrov – 44 H-00963-10-0-0

30 litrov – 18 H-00963-30-0-0
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Predelava

 ■ Podlaga mora biti trdna, ravna nosilna, brez zmrzali, olj, masti, 

katranskih smol, gnezd, zevajočih razpok, srhov, nečistoč, kot 

so prah, umazanija, ostanki malte ter brez sintranih slojev.

 ■ Žlebovi morajo biti zaokroženi in robovi posneti

 ■ Polaganje se lahko izvaja na suhih in rahlo vlažnih podlagah. 

Pri vlažnih podlagah se čas sušenja podaljša. Izogibajte se 

mokrim področjem s kapljicami in stoječe vode.

 ■ Grobo porozne zidake pred obdelavo zaprite s cementno 

malto. Pri betonskih površinah je treba izkopati približno 

2 centimetrske distančnike in jih napolniti s cementno malto. 

V konkavne kote je treba izvesti votlinice z 8 cm dolžino 

kraka s cementno malto.

 ■ GU primer nanašate s čopičem ali primerno brizgalno pripravo

 ■ Glede na stanje podlage in vremenske pogoje lahko čas 

strjevanja variira

 ■ V skladu z uredbo o nevarnih snoveh in GGVS GU primer 

ni nevarna snov in nima oznake za nevarno snov

 ■ Pleg navedenih podatkov upoštevajte tudi ustrezne pravilnike 

in predpise

 ■ Ne nanašajte v primeru dežja ali pri temperaturi okolice, 

nižji od +5 °C

 ■ Delovne pripomočke in umazana mesta takoj očistite z vodo. 

Strjene ostanke GU primerja očistite s čistilnim bencinom

GU Primer

Odstranjevanje

 ■ Posode brez ostankov prijavite npr. pri DSD ali Intersoh

 ■ Po ključu EAK št. 08 04 10 (odpadki lepil in tesnilnih mas) 

ali 17 03 02 (bitumenske zmesi) za strjene ostanke materiala

 ■ Nestrjene ostanke materiala zmešajte s cementom in jih 

po strjevanju odstranite

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v originalno zaprtih posodah v hladnem in suhem 

prostoru brez možnosti zmrzovanja

Varnostni napotki

 ■ Preprečite stik z očmi in kožo

 ■ Nosite primerne zaščitne rokavice
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GU pištole za kartuše in črevesa

GU pištola za črevesa / pištola za kartuše Standard

Univerzalna pištola za uporabo s kartušami (310 ml) in črevesi 

(300/400/600 ml) 

Pištola za kartuše

Pištola za kartuše za uporabo s kartušami (300/310 ml)

Lastnosti

 ■ Dvodelna kaljena sklopka

 ■ Kaljen potisni drog

 ■ Prestavno razmerje sil: 18:1 -4,5 mm / zgornja kategorija

 ■ Teža: 850 g

 ■ Vrtljiva polovična lupina kartuš

Lastnosti

 ■ Enodelna kaljena sklopka

 ■ Kaljen potisni drog

 ■ Prestavno razmerje sil: 18:1 -4,5 mm / zgornja kategorija

 ■ Teža: 1170 g

 ■ Površina iz Soft-Touch PVC-ja za prijetno rokovanje

 ■ Držalna cev:

 –vrtljiva

 –prozorna, omogoča pregled še prisotne vsebine

L

D

Uporaba

 ■ Standardne kartuše (300 ml): 

50-51 mm [D] - 215 mm [L]

 ■ Standardne kartuše (310 ml): 

50-51 mm [D] - 218 mm [L]

 ■ Standardna črevesa (300/400/600 ml): 

50-51 mm [D] - 335 mm [L]
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Akumulatorska pištola za črevesa

Profesionalna akumulatorska pištola za črevesa za iztiskanje 

mas iz čreves (600 ml)

Lastnosti

 ■ Kakovostni Li-ion akumulator; 7,4 V; 1,3 A

 ■ Majhna teža, samo 1,4 kg

 ■ Brez kapljanja; iztiskanje brez preostalih kapljic

 ■ Vgrajena LED svetilka za delo pri slabi osvetlitvi

 ■ Hitro proženje za nadzorovano iztiskovanje

 ■ Varnostna ročica preprečuje neželeno izstiskavanje

Embalažna enota

 ■ Akumulatorska pištola za črevesa

 ■ Li-ion akumulator; 7,4 V; 1,3 A

 ■ Polnilec za akumulator

 ■ Navodila o uporabi

 ■ Plastični kovček

 ■ Nadomestni akumulator

Informacije za naročanje

Naziv PE Naročniška številka

Pištola za kartuše 1 k. H-01469-00-0-0

Pištola za črevesa / 
Pištola za kartuše Standard

1 k. H-01468-00-0-0

Akumulatorska pištola 
za črevesa

1 k. H-01470-00-0-0
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Gradbena kemija І Splošne informacije

Tesnilne mase – delovanje in razlikovanje

Kaj je tesnilna masa?

Standard DIN 26927 opredeljuje tesnilno maso kot material, ki 

se „kot masa lahko vbrizga v režo in trajno zatesni, pri čemer se 

oprime ustreznih površin v reži“.

Delovanje tesnilnih mas

Vse tesnilne mase delujejo po dveh osnovnih principih: Po eni 

strani se trdno vežejo na površino osnovnega materiala (adhezija), 

po drugi strani pa po predelavi tvorijo trdno, oblikovno stabilno 

maso (kohezija),

Adhezija

Adhezija je pojav, pri katerem pride do oprijema med tesnilno 

maso in gradbenimi elementi, ki so med seboj povezani. V bistvu 

opisuje adhezija privlačno silo med površino tesnilne mase in 

sosednje površine osnovnega materiala - boka reže.

Boki reže morajo biti pripravljeni, da se pri vnosu tesnilne mase 

lahko vzpostavijo adhezijske sile. Ločene delce, kot so rja ali prah, 

je treba mehansko odstraniti, ločevalna sredstva, kot so olja in 

masti, pa se odstranjujejo s pomočjo topil. Ta priprava podlage 

je glavni faktor uspeha nekega tesnjenja: Če je reža po izdelavi 

netesna, je običajno za to kriva pomanjkljiva priprava reže in ne 

odpoved adhezije tesnilne mase.

Kohezija

Sile, ki so odgovorne za notranjo trdnost enakomernega (homoge-

nega) sloja tesnila, imenujemo kohezija. V nasprotju s kohezijo na 

mejni plasti tukaj sile povezujejo med seboj istovrstne materiale.

Razredi tesnilnih mas

Tesnilne mase se lahko razvrstijo po različnih kriterijih, na primer:

 ■ Glede na uporabo: gradbene tesnilne mase, industrijske 

tesnilne mase in druge

 ■ Glede na njihovo reaktivnost: kemijsko reaktivne, fizikalno 

reaktivne in nereaktivne tesnilne mase

 ■ Po mehanskem vedenju: plastične ali elastične tesnilna mase 

in njihove prehodne oblike

 ■ Po njihovih zmogljivostih: trajna elastičnost, sposobnost po-

vratne deformacije, kemična obstojnost, vremenska stabilnost 

in druge

 ■ Po številu njihovih komponent: eno-, dvo- ali (redkeje) trikom-

ponentne

 ■ Glede na njihovo kemijsko osnovo: silikonske, poliuretanske, 

na osnovi silanmodificiranega polimera, polisulfidne, akrilatne, 

kavčukove in druge

 ■ Glede na vsebnost (ali odsotnost) določenih topil
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Reaktivnost tesnilnih mas

Tesnilne mase se glede na reaktivnost delijo na naslednje glavne 

kategorije:

 ■ Kemijsko reaktivne

 ■ Fizikalno reaktivne

 ■ Nereaktivne

Kemijsko reaktivne tesnilne mase

Kemijsko reaktivne tesnilne mase zajemajo enokomponentne 

izdelke, ki se strdijo zaradi stika z vlago v zraku, in dvokompo-

nentne izdelke. Ti se običajno dozirajo iz kartuš ali čreves. Pred 

iztiskanjem ali izlivanjem v režo se jim primeša trdilec.

Tako eno- kot dvokomponentne mase se v stanju ob dobavi 

zelo razlikujejo od njihove kasnejše oblike po vgradnji v režo. 

Kemične reakcije, ki se odvijejo po stiku z vlago v zraku, povzročijo 

zamreženje molekul v tesnilni masi in s tem strjevanje mase.

Kako hitro te kemične reakcije potekajo, je med drugim odvisno 

od koncentracije vlage v zraku (količine vodne pare v zraku) in 

temperature okolice. V osnovi velja, da se reakcije odvijajo hitreje 

pri višjih temperaturah in se še dodatno pospešijo s povišano 

zračno vlažnostjo. Tvorba skorje na površini tesnilne mase pomeni 

začetek reakcije strjevanja.

Fizikalno reaktivne tesnilne mase

Osnova delovanja fi zikalno reaktivnih tesnilnih mas je oddajanje 

topila po vnosu v režo. Kot topila nastopajo na primer organske 

spojine, lahko pa tudi voda. Tesnilna masa se pri tem procesu 

spremeni le fi zikalno, kemične reakcije v sami tesnilni masi ali 

na njeni površini ne potekajo.

Nereaktivne tesnilne mase

Tesnilne mase, pri katerih ne potekajo niti kemične niti fi zikal-

ne reakcije, ostanejo trajno plastične in so običajno na osnovi 

kavčuka ali bitumna. Ker pri predelavi ne nastopajo nikakršne 

reakcije, je njihovo stanje ob dobavi in ob uporabi identično.

Mehansko obnašanje tesnilnih mas

Glede na deformacijsko-mehansko obnašanje se tesnilne mase 

delijo na

 ■ plastične tesnilne mase in

 ■ elastične tesnilne mase.

 

Plastične tesnilne mase

Ko se neka tesnilna masa pod vplivom sile nepovratno (ireverzi-

bilno) deformira, da izenači nastale napetosti, jo označujemo 

kot plastično. To obnašanje skrbi na primer za to, da ostane reža 

tesna tudi takrat, ko se boka reže pomakneta eden proti druge-

mu. Plastična tesnilna masa do neke mere kompenzira ta pomik. 

Plastične tesnilne mase se uporabljajo na primer pri spojih, kjer 

je njihovo specifi čno obnašanje pogosto pogoj za tesnost kon-

strukcije. 

Elastične tesnilne mase

Če se v režo vtisnjena tesnilna masa med strjevanjem preoblikuje 

v relativno mehak material, gre za elastično tesnilno maso. Brez-

hibno delovanje te mase je odvisno predvsem od dobrega oprije-

ma na bokih reže. Glede na to, kako elastična je tesnilna masa in 

kako visoka je njena sposobnost vračanja v osnovno obliko, lahko 

tesnilne mase te kategorije dolgotrajno izenačujejo medsebojne 

premike bokov rež (relativne pomike).

Razločevanje med plastičnimi in elastičnimi tesnilnimi masami pa 

vsekakor ni zelo ostro. Obstaja veliko vmesnih stanj med obema 

kategorijama – navsezadnje ima vsaka tesnilna masa plastične in 

elastične primesi in zato tudi njihove lastnosti. Delitev je odvisna 

od tega, katera funkcija v katerem obsegu prevladuje.

Tako so defi nirane plastoelastične tesnilne mase kot materia-

li, ki so pretežno elastični, vendar vsebujejo še občuten delež 

plastičnih lastnosti.

Kot elastoplastične tesnilne mase pa se smatrajo predvsem 

plastični izdelki z manjšim deležem elastičnih lastnosti.



132

Gradbena kemija І Splošne informacije

Silikoni

Silikoni so elastični, odporni na vremenske vplive in imajo dolgo 

življenjsko dobo. Izdelani so sintetično in se običajno uporabljajo 

kot enokomponentne tesnilne mase. Pri strjevanju sprejemajo 

zračno vlago in istočasno izločajo spojino, ki povzroča zamreženje.

Silikoni se ločijo na acetatne in nevtralne silikone.

Acetatni silikoni imajo tipičen vonj, po katerem jih zlahka pre-

poznate. Nastaja zaradi izločanja ocetne kisline med strjevanjem. 

Acetatni silikoni so zelo primerni za zatesnjevanje stekla in gla-

ziranih površin.

Pri površinah, občutljivih na kisline, pa se priporoča uporaba 

nevtralnih silikonov. Med strjevanjem so bolj ali manj brez vonja.

Silanmodifi cirani polimeri (SMP)

Tesnilni sistemi, ki temeljijo na nevtralno strjujočih se silanmo-

difi ciranih polimerih (SMP), se na večini podlag uporabljajo brez 

primerja (temeljnega premaza). Pri strjevanju sprejemajo zračno 

vlago in istočasno izločajo alkohol. Pri tem nastanejo tesnila, 

odporna na ultravijolično svetlobo.

Primer, ki ga je običajno treba na mnoge podlage nanesti pred 

vnosom tesnilne mase, je pri teh sistemih tesnilnih mas že integri-

ran v sestavo mase. Nanašanje tesnilne mase zato ustreza dvema 

običajnima delovnima korakoma. Ta ekonomična uporaba in 

univerzalna uporabnost dajeta temu razredu tesnilnih mas vedno 

večji pomen. K tesnilnim masam na osnovi SMP sodijo na primer 

MS polimer, hibridni polimer, PUSI, SPUR in drugi – v odvisnosti 

od njihove surovinske osnove.

Kako delujejo različne tesnilne mase?

Kemijsko reaktivne tesnilne mase

GU silikon GU Ultra tesnilna masa
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Disperzijske tesnilne mase

Akrilne disperzije so osnova za tesnilne mase na vodni osnovi, 

ki se dajo dobro predelovati. Oprimejo se mnogih mineralnih in 

kovinskih podlag, različnih plastičnih mas in lakov. Te tesnilne 

mase se uporabljajo med drugim v gradbeništvu, kjer jim njihovo 

plastoelastično obnašanje (omogočajo tako elastične kot tudi 

plastične deformacije) daje možnost tesnjenja spojev: tudi po 

strjevanju se te tesnilne mase v določeni meri podajo, če se reža 

rahlo pomika. Značilno za ta razred tesnilnih mas je, da se zaradi 

oddajanja vode pri strjevanju skrčijo za do ene četrtine.

Tesnilne mase z vsebnostjo topil

Butilne tesnilne mase se dajo zelo dobro predelovati, kadar je 

njihovi sestavi dodano topilo. Ti izdelki dobro stečejo na pvršino 

že pri iztiskanju z nizkim tlakom in se pri tem zamrežijo. Zato se 

na večino podlag te tesnilne mase zelo dobro oprimejo. Značilno 

za njihovo strjevanje je, da zaradi oddajanja topila med procesom 

strjevanja lahko nastane rahlo vdolbena (konkavna) površina.

Kemijsko nereaktivne tesnilne mase

GU akril GU EPDM lepilo
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GU silikon

Opis izdelka

GU Silikon je enokomponentna silikonska tesnilna masa 

(z nevtralnim sistemom), ki se ob stiku z vlago v zraku zamreži in 

pri tem tvori trajno elastično povezavo, ki je izjemno odporna na 

vremenske vplive in UV žarke.

Področja uporabe

Odličen oprijem na večini v gradbeništvu uporabljenih materialov 

v notranjem in zunanjem področju: beton, steklo, aluminij itd.

Posebej priporočljiv za zatesnjevanje rež z gotovimi izdelki, spojev 

med zidovi in tlemi/stropi, aplikacijah s steklom in pri vseh aplika-

cijah, kjer je potrebna tesnilna masa brez vonja.

z nevtralnim zamreženjem
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Tehnični podatki in zahteve

GU silikon Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Oblika tiksotropna pasta DIN 18545 del 2 E

Gostota (prosojna, obarvana) 1,01 g/cm3; 1,22 g/cm3

Temperatura uporabe +5 °C do +40 °C

Temperatura uporabe po strjevanju -40 °C do +150 °C

Čas nastanka skorje 4 – 7 minut

Naslednje mehanske karakteristike so bile izmerjene pri 2 mm debelem preizkušancu:

Trdota Shore A (prosojna, obarvana) 17; 24 DIN 53505

Modul 100 % 0,40 MPa DIN 53504

Lomna trdnost (prosojna, obarvana) 1,30 MPa; 1,20 MPa DIN 53504 

Raztezek pri lomu 550 % DIN 53504

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU silikon Kartuša 310 ml

prosojno 12 k. 9-38963-00-0-0

sebrno siva 12 k. 9-38963-00-0-1

rjava 12 k. 9-38963-00-0-5

črna 12 k. 9-38963-00-0-6

bela 12 k. 9-38963-00-0-7

sanitarno siva 12 k. 9-38963-00-0-8

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU silikon črevo 600 ml

prosojno 20 k. H-00007-02-0-0

sebrno siva 20 k. H-00007-02-0-1

rjava 20 k. H-00007-02-0-5

črna 20 k. H-00007-02-0-6

bela 20 k. H-00007-02-0-7

sanitarno siva 20 k. H-00007-02-0-8
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Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+15 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

Predelava

 ■ Podlaga mora biti suha in čista, saj vlaga, prah in ostanki masti 

povzročajo slab oprijem

 ■ Pri neustreznih podlagah najprej izvedite preizkus primernosti, 

saj bo morda potreben temeljni premaz z GU primerjem

 ■ Na GU silikon se ne da pleskati

Varnostni napotki

 ■ Uporabljati samo v dobro prezračenih prostorih

 ■ Izogibajte se pogostemu stiku s kožo. V primeru stika kožo 

temeljito sperite z vodo in milom

 ■ Pri stiko z očmi izpirajte z večjo količino vode in nemudoma 

poiščite zdravniško pomoč

 ■ Hraniti izven dosega otrok

GU silikon
z nevtralnim zamreženjem
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GU akril

Opis izdelka

GU akril je enokomponentna tesnilna masa na osnovi akrilne 

emulzije, ki se ob stiku z vlago v zraku zamreži in pri tem tvori 

trajno elastično povezavo.

Področja uporabe

Za spoje z manjšim raztezanjem med okenskimi ali vratnimi okviri 

in zidovi, betonom, kamnom, lesom, opeko itd.
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Tehnični podatki in zahteve

GU akril Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Oblika tiksotropna pasta

Gostota 1,79 g/cm3

Temperatura uporabe +5 °C do +35 °C

Temperatura uporabe po strjevanju -20 °C do +80 °C

Čas nastanka skorje 12 – 20 minut

Naslednje mehanske karakteristike so bile izmerjene pri 2 mm debelem preizkušancu:

Trdota Shore A 21 DIN 53505

Raztezek pri lomu 60 % DIN 53504

Raztezek (prenašanje premikov) maks. 5 %

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU akril Kartuša 310 ml

siva 12 k. H-00009-01-0-1

rjava 12 k. H-00009-01-0-5

bela 12 k. H-00009-01-0-7

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU akril Črevo 600 ml

siva 20 k. H-00009-02-0-1

rjava 20 k. H-00009-02-0-5

bela 20 k. H-00009-02-0-7

Skladiščenje

 ■ Skladiščite v neodprti embalaži v hladnem (+15 °C do +25°C) 

in suhem prostoru

Predelava

 ■ Podlaga mora biti suha in čista, saj vlaga, prah in ostanki 

masti povzročajo slab oprijem

 ■ Tesnilo mora biti do strditve zaščiteno pred dežjem

 ■ Na GU akril se da pleskati

Varnostni napotki

 ■ Čeprav gre za neoporečen izdelek, se izogibajte stika s kožo 

in očmi. V primeru stika kožo temeljito sperite z vodo in milom

 ■ Hraniti izven dosega otrok
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GU 1K montažno lepilo

Opis izdelka

GU 1K montažno lepilo je univerzalno uporabno poliuretansko 

lepilo brez topil, ki dobro zapolni reže in ima zelo kratek reakcijski 

čas in žilavo elastično strukturo.

Področja uporabe

Uporabno je za različne aplikacije pri izdelavi oken in stopnišč, 

v gradbeni obrti med drugim za pritrjevanje podpor za dvojne 

plavajoče pode in za različne aplikacije na področju montaže ter 

na področju industrije v specializiranih obratih.

Izjemno dober oprijem na različnih lesenih in gradbenih materia-

lih, keramiki, kovinah, duro- in termoplastičnih masah pri ustrezni 

predobdelavi površin.
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Tehnični podatki in zahteve

GU 1K montažno lepilo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
1K poliuretan z zamreženjem vsled vlage, brez topil 
(brez hlapljivih organskih spojin, vrelišče < +240 °C), 
brez VOC

po švicarski smernici VOC

Mehanske lastnosti strjene skorje žilavo elastična

Viskoznost srednje viskozno - pastozno (pri +20 °C)

Gostota ca. 1,52 g/cm3 (pri 20 °C) po DIN EN 542

Čas nastanka skorje – suho
ca. 5 minut (pri +20 °C, 50 % relativne zračne 
vlažnosti, nanos 500 μm-PE/PVC)

Čas nastanka skorje – vlažno
ca. 2 minuti (pri +20 °C, poškropljeno z vodo, 
nanos 500 μm-PE/PVC)

Funkcijska trdnost ca. 15 minut (glede na vrsto aplikacije pri +20 °C)

Čas strjevanja pri 2,5 mm širini vijuge ca. 24 ur (pri +20 °C, 50 % relativne zračne vlažnosti)

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +7 °C

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU 1K montažno lepilo PE evrokartuša
310 ml
(470 g)

bež 20 k. H-01175-00-0-0

Na zahtevo so na voljo tudi druge velikosti embalaže, npr. 600 ml črevo ali sodčki, kakor tudi druge barve, npr. bela in črna



Gradbena kemija І Tesnilne mase in sredstva za glajenje

142

Predelava

 ■ Površine podlag, ki jih nameravate lepiti, morajo biti suhe 

in brez prahu in maščob. Morebitna sredstva za ločevanje 

je treba odstraniti.

 ■ Glede na vrsto materiala in kakovost površine pobrusite 

lepljene površine; po potrebi je priporočena predobdelava 

lepljenih površin z GU primerjem.

 ■ GU 1K montažno lepilo nanesite enostransko na enega od 

lepljenih delov v obliki vijugaste sledi

 ■ Lepilo se strjuje vsled vlage, kar pomeni, da je treba pri 

lepljenju nevpojnih materialov ali materialov z vlažnostjo, 

manjšo od 8 % lepilo poškropiti /z meglico), da se v celoti strdi

 ■ Lepljene dele znotraj časa tvorbe skorje (po vlaženju v največ 

2 minutah) združite in po potrebi držite stisnjene do vzposta-

vitve funkcijske trdnosti

 ■ GU 1K montažno lepilo med procesom vezave vzkipi (se 

speni); izrinjeno lepilo lahko v svežem stanju očistite z GU 

čistilom za aluminij

 ■ V trdnem stanju lahko GU 1K montažno lepilo brusite in 

lakirate

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe. Med skladiščenjem viskoznost narašča.

Čiščenje

 ■ Nestrjeno GU 1K montažno lepilo lahko očistite z GU čistilom 

za aluminij. Praviloma je možno samo mehansko čiščenje

 ■ Pozor: Viskoznost 1K PUR lepil je pri uporabi pri +15 °C 

približno dvakrat tako visoka kot pri +25 °C. Lepilo pod 

vplivom sončnih žarkov spremeni barvo, ne pa tudi trdnosti!

 ■ Lepljenje aluminija: samo na kemično predpripravljenih ali 

lakiranih površinah; svetel aluminij se ne da trajno lepiti z 

odpornostjo na staranje brez predpriprave lepljenih površin. 

Lepljenje materialov z različnimi raztezki je treba posebej 

pri obremenitvah glede njihovega dolgotrajnega obnašanja 

oceniti v izmenljivih temperaturnih območjih.

 ■ Pri lepljenju spojev iz masivnega lesa mora biti pritisk po 

možnosti > 1 N/mm2

 ■ Pri debelinah lepljenih rež > 2,5 mm so časi vezave, tlaka in 

strjevanja bistveno daljši, debeline rež ≥ 5 mm niso dopustne

 ■ Količina nanosa je glede na nosilni material približno 

150 – 300 g/m2

 ■ Čas tvorbe skorje in potrebni čas stiskanja lahko natančno 

določite le s preizkušanjem, saj nanju močno vplivajo vrsta 

materiala, temperatura, količina nanosa, vlažnost in drugo. 

Izvajalec naj k navedenim okvirnim časom doda še varnostni 

dodatek

GU 1K montažno lepilo
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GU sredstvo za glajenje

Opis izdelka

GU sredstvo za glajenje je za uporabo pripravljeno, univerzalno 

uporabno sredstvo za glajenje GU tesnilnih mas.

Lastnosti izdelka

 ■ Pripravljeno za uporabo

 ■ Lahko tekoče

 ■ Izboljša videz spoja

 ■ Pospešuje strjevanje tesnilne mase

 ■ Brez topil, ne razjeda tesnilne mase/silikona

 ■ Biološko razgradljivo

 ■ Univerzalno uporabno (ni primerno za marmor 

in druge naravne kamne)

Področja uporabe

 ■ Za glajenje tesnilnih mas in silikonov
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Tehnični podatki in zahteve

GU sredstvo za glajenje Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova Zmes anionskih in ne-anionskih tenzidov

Oblika lahko tekoče

Sestava

alkilbenzolsulfonat-natrijeva sol
natrijev lauriletersulfat
maščobni alkohol etoksiliran
dietanolamin maščobne kisline

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU sredstvo za glajenje Kanister
  5 litrov prosojno 1 k. H-01188-05-0-0

10 litrov prosojno 1 k. H-01188-10-0-0

Skladiščenje

 ■ GU sredstvo za glajenje skladiščite v hladnem in suhem pro-

storu brez možnosti zmrzovanja. Odprtino embalaže dobro 

zaprite in porabite v kratkem.

Podlage

 ■ GU sredstvo za glajenje ni primerno za marmor in druge 

naravne kamne

 ■ Svetujemo vam, da na vsaki tesnilni masi najprej izvedete 

preizkus združljivosti

Informacije za naročanje – pribor

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

Nastavek za izlivanje – – – 1 k. H-01191-00-0-0

Pršilka – – – 1 k. H-01192-00-0-0

Predelava

 ■ GU sredstvo za glajenje se poškropi na tesnilno maso pred 

nastankom skorje in zgladi s prstom ali gladilno lopatico. 

Odvečna tesnilna masa se takoj odstrani

 ■ Temperatura predelave

 –Od +5 °C do +35 °C
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GU površinska šoba

Opis izdelka

GU površinska šoba je pripomoček za nanašanje lepil in tesnilnih 

mas (tekočih in tudi v obliki paste) s 5 izhodnimi odprtinami, ki jih

z individualnim prirezom lahko uporabite za širino nanosa 20 – 75 mm. 

S pomočjo GU površinske šobe lahko čisto in natančno nanašate 

lepila in tesnilne mase na ozke letve in široke površine. Stransko 

nameščen vodilni mostiček zagotavlja enakomerno vzporedno 

tehniko nanašanja pri okroglih in oglatih zunanjih robovih. 

Pri notranjih robovih se mostiček zlahka odstrani (enostavno ga 

odrežete). Stransko nameščeni nasloni skrbijo za vedno enakomerno 

debeli nanos lepil na obdelovance.

Lastnosti izdelka

 ■ Nastavitev aplikacijskih odprtin z individualnim prirezom

 ■ Enakomeren nanos lepil / tesnilnih mas po širini 20 – 75 mm

 ■ Čist in natančno definiran nanos lepila / tesnilne mase

 ■ Uporabna tudi pri notranjih robovih

 ■ Enakomerno vzporedna tehnika nanašanja pri okroglih in 

oglatih zunanjih robovih

za lepila in tesnilne mase
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Informacije za naročanje

Naziv Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU površinska šoba za lepila in tesnilne mase (za kartuše) – – 20 k. H-01465-00-0-0

Adapter za pištolo za črevesa – – 5 k. H-01466-00-0-0

Predelava

 ■ Površinsko šobo privijte na dozo lepila oziroma tesnilne mase. 

Prirežite aplikacijske odprtine v želeni širini nanosa. Lepilo 

oziroma tesnilno maso lahko nanašate le z ročno pištolo, pri 

čemer naj površinska šoba drsi po želeni površini. Za aplikacijo 

notranjih robov odrežite stranski vodilni mostiček
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GU lepilo za PVC

Področja uporabe

GU lepilo za PVC se uporablja za hitro konstrukcijsko lepljenje 

delov iz trdega PVC-ja v specializiranih obratih:

 ■ Pri izdelavi oken za lepljenje dodatnih profilov, kot so vetrni 

kraki, odtočne, naležne in roletne letve

 ■ V sanitarnem področju za lepljenje cevi, strešnih žlebov in 

drugih elementov

 ■ Na sejmiščih in pri izdelavi napisnih tabel za konstrukcijsko 

lepljenje plošč iz trde integralne pene, npr Forex iz trdega 

PVC-ja

Opis izdelka

GU lepilo za PVC se odlikuje s svojo dobro temperaturno 

obremenljivostjo in izjemno obstojnostjo na UV žarke. 

Odpornost na vremenske vplive, potrebna za uporabo pri izdelavi 

oken, je bila preverjena leta 1988 s strani uradno priznane ustanove 

za preizkuse umetnih mas – Süddeutsches Kunststoff -Zentrum 

v Würzburgu – z upoštevanjem smernice RAL 716/1, odsek 3.2.5 

in potrjena kot ustrezna, kar pomeni, da se porumenitev lepila 

ni pojavila.
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Tehnični podatki in zahteve

GU lepilo za PVC Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
Difuzijsko lepilo,
vinilkloridni polimer v topilu

Mehanske lastnosti strjene skorje žilavo-trda, odporna na udarce

Viskoznost
stožec-plošča +25 °C, 60s-1
– prosojno
– bela

ca. 4.000 mPa.s (tiksotropno)
ca. 4.000 mPa.s (tiksotropno)

Gostota [1] ca. 0,99 g/cm3 DIN EN 542

Odprti čas [2] [3] ca. 60 sekund

Funkcijska trdnost pri lepljenju letev brez napetosti ca. 2 do 4 minut

Čas strjevanja [2] [4] ca. 24 ur (~90 %)

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +5 °C

Vnetišče -14 °C

Temperatura vžiga +212 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.
[2] Izmerjeno pri 20 °C in 50 % relativni zračni vlažnosti.
[3] Debelina nanosa 150 μm-steklo.
[4] Difuzija preostalega topila lahko traja do 8 tednov.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU lepilo za PVC
Aluminijasta 
membranska 
tuba

200 g prosojno 50* H-00012-00-0-0

200 g bela 30* 9-38968-00-0-7

* Embalažne enote: 30 tub na škatlo s predelki ali 50 tub na škatlo s predelke. Ostale velikosti posod (doze, vedra, sodi) in barve na zahtevo.
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GU lepilo za PVC

Podlage

 ■ Z lepljenih površin pred lepljenem očistite umazanijo, 

maščobe, vlago in druge nečistoče, najbolje z GU čistilom za 

aluminij. Uporabljene krpe za čiščenje ne smejo puščati barve 

ali vlaken

Predelava

 ■ GU lepilo za PVC nanesete enostransko kot vijugo (v obliki 

kačaste krivulje) neposredno iz tube na lepljeno površino. 

Lepljene dele znotraj časa tvorbe skorje (30 – 60 sekund) 

združite in po potrebi držite stisnjene do vzpostavitve funk-

cijske trdnosti. Obremenljivost lepljenega spoja je dosežena 

po 16 urah, preostalo strjevanje lahko glede na razmere 

traja do 8 tednov.

 ■ Za optimizacijo trdnosti lepljenega spoja priporočamo, 

da pred lepljenjem površine spajanja očistite s čistilom na 

osnovi topila iz palete izdelkov GU čistil.

 ■ Pri lepljenju dodatnih profilov (površina spajanja: trdi PVC) 

na površino renolit folije je treba paziti, da dodatni profili 

nalegajo na okenski profil. Debelina nanosa naj bo taka, da 

pri sestavljanju lepilo ne bo iztekalo iz spoja. Tako prilepljeni 

dodatni profili ne smejo v prvem tednu po lepljenju biti 

izpostavljeni povišani temperaturi / sončni svetlobi (> +25 °C). 

Če tega navodila ne upoštevate, lahko v akrilni plasti 

nastanejo mehurčki.

 ■ Ni primerno za lepljenje cevi, ki so pod tlakom

 ■ Difuzijska lepila lahko preko trenja premostijo le reže < 0,1 mm

 ■ Količina nanosa lepila: Količino nanosa lepila izberite v 

odvisnosti od debeline materialov; lepilo lahko prodre skozi 

material!

Količina nanosa pri lepljenju letev:

 –širina lepljenega spoja 20 mm  ca.   8 g/tekoči meter

 –širina lepljenega spoja 40 mm  ca. 16 g/tekoči meter

 ■ Čas tvorbe skorje in potrebni čas stiskanja lahko natančno 

določite le s preizkušanjem, saj nanju močno vplivajo vrsta 

materiala, temperatura, količina nanosa, vlažnost zraka, 

vlažnost materiala, debelina filma lepila, tlak stiskanja in drugi 

kriteriji. Praviloma k navedenim okvirnim časom dodajte še 

varnostni dodatek

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe. Med skladiščenjem viskoznost narašča. Pred 

uporabo premešajte

Čiščenje

 ■ Za čiščenje nestrjenega GU lepila za PVC z delovnih 

pripomočkov je primerno GU čistilo za PVC z učinkom 

topljenja. GU lepilo za PVC odstranite s kovinskih površin 

enostavno tako, da film lepila odlepite, saj se na kovino ne 

oprime. S PVC profilov ga najlažje odstranite tako, da ga 

strjenega privzdignete s profila s pomočjo strgala.
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GU čistilo za PVC

Področja uporabe

 ■ GU čistilo za PVC z učinkom topljenja se uporablja kot čistilo 

z blagim učinkom topljenja za profile iz belega trdega PVC-ja 

za izdelavo oken iz umetnih mas v specializiranih obratih

Opis izdelka

GU čistilo za PVC z učinkom topljenja je primerno posebej za pri-

pravo na lepljenje oziroma odstranjevanje označb in grobih nečistoč

kakor tudi za čiščenje različnih neprosojnih termoplastičnih in 

duroplastičnih umetnih mas pri najrazličnejših industrijskih aplika-

cijah. Odpornost na vremenske vplive očiščenih profi lov je bila v 

povezavi z GU lepilom za PVC preverjena s strani uradno priznane 

ustanove za preizkuse umetnih mas – Süddeutsches Kunststoff -

Zentrum v Würzburgu – z upoštevanjem smernice RAL 716/1, 

del 1, odsek 3.2.5 in potrjena kot ustrezna.

z učinkom topljenja
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Tehnični podatki in zahteve

GU PVC čistilo, z učinkom topljenja Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
mešani estri monoogljikove kisline, 
brez aromatov in brez kloriranih ogljikovodikov

Gostota [1] ca. 0,90 g/cm3 DIN EN 542

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +5 °C

Vnetišče -4 °C

Temperatura vžiga +460 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU PVC čistilo, z učinkom topljenja Pločevinka 1000 ml – 10 k. 9-38970-00-0-0

* Druge velikosti posod so dobavljive na zahtevo.

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Predelava

 ■ Suho kovinsko površino brez prisotnosti prahu očistite s suho 

krpo, ki ne pušča barve in vlaken, iz celuloze ali bombaža. 

Pri prašnih površinah je potrebno predhodno čiščenje z GU 

čistilom za PVC brez učinka topljenja

 ■ Zaradi higroskopičnega vedenja raztopljenega PVC-ja se smejo 

čistila z učinkom topljenja uporabljati le v suhih klimatskih 

pogojih! Praviloma zadošča že enkratno brisanje površin, ki 

jih čistite, po potrebi in intenzivni umazanosti lahko postopek 

čiščenja potem, ko se je površina materiala strdila, ponovite

Informacije za naročanje – pribor

Naziv PE Naročniška številka

GU varčni vlažilnik, brez vsebine, maksimalna prostornina 4 litre 1 k. H-01177-00-0-0

Varnostni napotki

 ■ GU PVC čistilo, z učinkom topljenja mora biti ustrezno 

označeno v skladu z uredbo o nevarnih snoveh (GefStoffV)
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GU čistilo za PVC

Področja uporabe

 ■ GU čistilo za PVC brez učinka topljenja se uporablja kot čistilo 

brez učinka topljenja z antistatikom za čiščenje trdega PVC-ja, 

kaširanih renolit folij, profilov iz PUR in plošč iz penastega 

trdega PVC-ja, npr. Forex, v specializiranih obratih

Opis izdelka

GU čistilo za PVC brez učinka topljenja je posebej primerno za 

čiščenje prašnih delcev, ostankov lepila zaščitnih folij, voščenih 

barv, sledi gume, sveže PUR pene in svežih ostankov tesnilnih mas 

ter katrana in bitumenske smole. Vgrajeni antistatik učinkovito 

preprečuje prehitro ponovno onesnaženje površin profi lov.

 ■ GU čistilo za PVC brez učinka topljenjaje zaradi dobre 

združljivosti z mnogimi površinami iz umetnih mas in zaradi 

antistatičnega delovanja posebej primeren tudi za čiščenje 

elementov na sejmiščih, napisnih tabel in predvsem vsepov-

sod v industriji predelave plastičnih mas

brez učinka topljenja
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Tehnični podatki in zahteve

GU PVC čistilo, brez učinka topljenja Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
mešani alfatski oglikovodiki, 
brez aromatov in brez kloriranih ogljikovodikov

Gostota [1] ca. 0,71 g/cm3 DIN EN 542

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +5 °C

Vnetišče -14 °C

Temperatura vžiga +260 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU PVC čistilo, brez učinka topljenja Pločevinka 1000 ml – 10 k. H-00013-00-0-0

* Druge velikosti posod so dobavljive na zahtevo.

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Predelava

 ■ Suho kovinsko površino brez prisotnosti prahu očistite s suho 

krpo, ki ne pušča barve in vlaken, iz celuloze ali bombaža.

 ■ Pri vseh površinah iz umetnih mas, ki niso navedene, vam 

priporočamo, da pred uporabo izvedete zadostne preizkuse 

primernosti

 ■ Pri uporabi čistila za predhodno čiščenje površin materiala 

pred nanosom lepila ali tesnilnih mas lahko vgrajeni antistatik 

morda negativno vpliva na adhezijske lastnosti

Informacije za naročanje – pribor

Naziv PE Naročniška številka

GU varčni vlažilnik, brez vsebine, maksimalna prostornina 4 litre 1 k. H-01177-00-0-0
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GU sekundno lepilo

Področja uporabe

 ■ Področja uporabe so na primer

 –Tehnika tesnjenja

 –Tehnika odpadnih voda

 –Industrija predelave plastičnih mas in kovinska industrija

 ■ Za lepljenje raznih plastičnih in gimijastih površin

Opis izdelka

GU sekundno lepilo je hitro strjujoče se enokomponentno 

lepilo za obrtniško in industrijsko rabo v specializiranih obratih

Odlikuje se s posebej kratkim časom vezave in ima dobro 

obstojnost na nizke in visoke temperature ter na vremenske 

vplive.

 ■ Pri izdelavi okena za lepljenje tesnilnih profilov iz EPDM, 

npr. na zajerah in spojih, ter za lepljenje trdega PVC-ja in 

aluminijastih profilov

 ■ V povezavi z GU primerjem za lepljenje silikonskih in tesnil 

iz TPE
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Tehnični podatki in zahteve

GU sekundno lepilo Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova modifi ciran cianakrilat

Mehanske lastnosti strjene skorje trda

Viskoznost ca. 20 mPa.s po metodi stožec-plošča (3.000 s-1)

Gostota [1] ca. 1,05 g/cm3 DIN EN 542

Funkcijska trdnost EPDM / profi lno tesnilo iz EPDM < 4 sekund

Čas strjevanja [2] ca. 16 ur

Področje mehčanja ca. +80 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.
[2] Izmerjeno pri 20 °C in 50 % relativni zračni vlažnosti.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU sekundno lepilo Plastenka iz PE 20 g – 20 k. 9-38969-00-0-0

* Druge velikosti posod so dobavljive na zahtevo.
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Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

brez direktne sončne svetlobe

 ■ Skladiščite pri temperaturi od +15 °C do +25 °C

 ■ Optimalna temperatura skladiščenja: +2 °C do +8 °C

Predelava

 ■ GU sekundno lepilo nanesite iz dozirne plastenke enostransko 

na suho površino brez prisotnosti maščob in prašnih delcev. 

Lepljene površine očistite v odvisnosti od obstojnosti materia-

lov z GU čistilom za aluminij ali GU čistilom za PVC z učinkom 

topljenja, po potrebi z acetonom. Lepljene površine znotraj 

časa tvorbe skorje združite in držite stisnjene do vzpostavitve 

funkcijske trdnosti

 ■ GU sekundno lepilo se strdi zaradi vlažnosti in temperature. 

Zaradi relativno nizke viskoznosti GU sekundno lepilo ne more 

premostiti rež > 0,1 mm

 ■ Za lepljenje zunaj ležečih tesnilnih letvic za steklo pri izdelavi 

oken priporoča ift Rosenheim poleg lepljenja izreza zajere 

s sekundnim lepilom dodatno lepljenje kotov profilov na šipo 

z neoprensko gumijasto polnilno maso ali s tesnilno maso, 

s čimer se zagotovi trajna tesnost pred dežjem z vetrom

 ■ Lepljenje aluminija: samo na kemično predpripravljenih 

ali lakiranih površinah; svetel aluminij se ne da trajno lepiti z 

odpornostjo na staranje brez predpriprave lepljenih površin. 

Lepljenje materialov z različnimi raztezki je treba posebej pri 

obremenitvah glede njihovega dolgotrajnega obnašanja 

oceniti v izmenljivih temperaturnih območjih.

 ■ Pri lepljenju profilov iz silikona in TPE je zaradi raznolikosti

materialov neobhodno potrebna izvedba preizkusov 

združljivosti

 ■ Količina nanosa: glede na aplikacijo, po kapljicah. Čas tvorbe 

skorje in potrebni čas stiskanja lahko natančno določite le 

s preizkušanjem, saj nanju močno vplivajo vrsta materiala,

temperatura, količina nanosa, vlažnost zraka, vlažnost mate-

riala, debelina filma lepila, tlak stiskanja in drugi kriteriji. 

Praviloma k navedenim okvirnim časom dodajte še varnostni 

dodatek

 ■ Čiščenje: Strjena lepila iz cianakrilata se praviloma lahko 

čistijo le mehansko

GU sekundno lepilo
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GU čistilo za aluminij

Področja uporabe

 ■ GU čistilo za aluminij se uporablja v industriji in obrti kot 

hitro sušeče specialno čistilo z blagim vonjem

 ■ Zaradi dobre združljivosti je najbolj primerno za uporabo na 

mnogih lakiranih površinah na področju predelave plastičnih 

mas in kovin

 ■ GU čistilo za aluminij se uporablja tudi za čiščenje praškasto 

lakiranih in eloksiranih aluminijastih in PUR profilov v 

specializiranih obratih

Opis izdelka

GU čistilo za aluminij odstranjuje prah, ostanke lepila zaščitnih 

folij, voščene barve, sledi gume, ostanke sveže PUR pene in tes-

nilnih mas ter katran in bitumensko smolo. GU čistilo za aluminij 

se uporablja za čiščenje lepljenih površin pred lepljenjem in za 

odstranjevanje nestrjenih ostankov različnih lepil.
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Tehnični podatki in zahteve

GU čistilo za aluminij Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
mešani alfatski oglikovodiki, 
brez aromatov in brez kloriranih ogljikovodikov

Gostota [1] ca. 0,71 g/cm3 DIN EN 542

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +5 °C

Vnetišče -14 °C

Temperatura vžiga +260 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU čistilo za aluminij Pločevinka 1000 ml – 10 k. H-00014-00-0-0

* Druge velikosti posod so dobavljive na zahtevo.

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Predelava

 ■ Suho kovinsko površino brez prisotnosti prahu očistite s suho 

krpo, ki ne pušča barve in vlaken, iz celuloze ali bombaža.

 ■ GU čistilo za aluminij praviloma lakiranih površin ne razjeda, 

vseeno pa vam zaradi množice pri aplikaciji nastopajočih 

površin in vrst lakov priporočamo poprejšnje prizkušanje 

primernosti

 ■ Če se pri čiščenju praškasto lakiranih površin na čistilni krpi 

pojavijo ostanki pigmenta, je lahko to posledica nezadostno 

utrjenega praškastega laka. V tem primeru se pogovorite 

tudi z izvajalcem praškastega lakiranja

Informacije za naročanje – pribor

Naziv PE Naročniška številka

GU varčni vlažilnik, brez vsebine, maksimalna prostornina 4 litre 1 k. H-01177-00-0-0
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GU 1K lepilo za aluminij

Področja uporabe

 ■ GU 1K lepilo za aluminij se uporablja za lepljenje vogalov 

pri izdelavi aluminijastih oken v specializiranih obratih

 ■ GU 1K lepilo za aluminij se uporablja pri različnih aplikacijah 

pri izdelavi stopnišč, v gradbeni obrti, za mnoge montažne 

lepljene spoje in v različnih področjih industrije v speciali-

ziranih obratih

Opis izdelka

GU 1K lepilo za aluminij je univerzalno montažno lepilo na osnovi 

poliuretana, brez topil, ki dobro zapolni reže in ima kratek reakcijski 

čas in tvori žilavo elastični lepljen spoj.

Odlikuje ga izjemno dober oprijem na različnih lesenih in grad-

benih materialih, kovinah, duro- in termoplastičnih masah pri 

ustrezni predobdelavi površin, pri lesu in lesenih lepljenih spojih 

pa se uvršča v obremenitveno skupino D4 po DIN EN 204.
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Tehnični podatki in zahteve

GU 1K lepilo za aluminij Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova

enokomponentni poliuretan z zamreženjem vsled 
vlage, brez topil (brez lahko hlapljivih organskih 
spojin, vrelišče < +240 °C), brez VOC, v skladu s 
švicarsko smernico VOC

Mehanske lastnosti strjene skorje žilavo elastična

Viskoznost [1] srednje viskozno – pastozno

Gostota [1] ca. 1,52 g/cm3 DIN EN 542

Čas nastanka skorje - suho [2] ca. 7 minut

Čas nastanka skorje - vlažno [3] ca. 4 minut

Funkcijska trdnost [1] od ca. 20 minut dalje glede na vrsto aplikacije

Čas strjevanja [4] ca. 24 ur

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +7 °C

[1] Izmerjeno pri 20 °C.
[2] Merjeno pri 20 °C in 50 % relativne zračne vlažnosti, količina nanosa 500 μm-PE/PVC.
[3] Merjeno pri 20 °C, poškropljeno z vodo, količina nanosa 500 μm-PE/PVC.
[4] Merjeno pri 20 °C in 50 % relativne zračne vlažnosti, 2,5 mm vijuga lepila.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU 1K lepilo za aluminij

PE evrokartuša
310 ml
(470 g)

bela 20 k. H-00017-00-0-0

Aluminijasta 
kartuša

1000 ml
(1500 g)

bela 6 k. H-00017-10-0-0

* Druge velikosti posod in barve so dobavljive na zahtevo.
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Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe. Med skladiščenjem viskoznost narašča

Predelava

 ■ Površine podlag, ki jih nameravate lepiti, morajo biti suhe 

in brez prahu in maščob. Morebitna sredstva za ločevanje je 

treba odstraniti. Glede na vrsto materiala in kakovost površine 

pobrusite lepljene površine; po potrebi je priporočena pre-

dobdelava lepljenih površin z GU primerjem. Pri izdelavi 

aluminijastih oken se vogali praviloma lepijo brez dodatne 

obdelave profilnih komor

 ■ GU 1K lepilo za aluminij nanesete enostransko kot vijugo na 

lepljeno površino. Lepilo se strjuje vsled vlage, kar pomeni, 

da je treba pri lepljenju nevpojnih materialov ali materialov 

z vlažnostjo, manjšo od 8 % lepilo poškropiti (z meglico), 

da se v celoti strdi. Lepljene dele znotraj časa tvorbe skorje 

(po vlaženju v največ 4 minutah) združite in po potrebi držite 

stisnjene do vzpostavitve funkcijske trdnosti

 ■ GU 1K lepilo za aluminij med procesom spajanja rahlo vzkipi 

(se speni); izrinjeno lepilo lahko v svežem stanju očistite 

z GU čistilom za aluminij. V strjenem stanju lahko GU 1K 

lepilo za aluminij brusite in lakirate

 ■ Opomba: Viskoznost 1K PUR lepil je pri uporabi pri +15 °C 

približno dvakrat tako visoka kot pri +25 °C

 ■ Lepilo pod vplivom sončnih žarkov spremeni barvo, ne pa 

tudi trdnosti!

 ■ Lepljenje aluminija: samo na kemično predpripravljenih ali 

lakiranih površinah; svetel aluminij se ne da trajno lepiti z 

odpornostjo na staranje brez predpriprave lepljenih površin.

 ■ Lepljenje materialov z različnimi raztezki je treba posebej 

pri obremenitvah glede njihovega dolgotrajnega obnašanja 

oceniti v izmenljivih temperaturnih območjih.

 ■ Pri lepljenju spojev iz masivnega lesa mora biti pritisk po 

možnosti > 1 N/mm2

 ■ Pri debelinah lepljenih rež > 2,5 mm so časi vezave, tlaka in 

strjevanja bistveno daljši, debeline rež ≥ 5 mm niso dopustne

 ■ Količina nanosa je glede na nosilni material približno 

150 – 200 g/m2

 ■ Čas tvorbe skorje in potrebni čas stiskanja lahko natančno 

določite le s preizkušanjem, saj nanju močno vplivajo vrsta 

materiala, temperatura, količina nanosa, vlažnost in drugo. 

Izvajalec naj k navedenim okvirnim časom doda še varnostni 

dodatek

 ■ Čiščenje: Za čiščenje nestrjenega GU 1K lepila za aluminij je 

primerno GU čistilo za aluminij. Praviloma je možno samo 

mehansko čiščenje GU 1K lepila za aluminij

GU 1K lepilo za aluminij
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GU 2K lepilo za aluminij

Področja uporabe

 ■ Uporablja se v specializiranih obratih za izdelavo oken in vrat 

iz aluminija in aluminijastih fasad: GU 2K lepilo za aluminij je 

primerno za konstrukcijsko lepljenje aluminijastih vogalov na 

eloksirane in praškasto lakirane profile podbojev in kril

 ■ V specializiranih obratih za izdelavo vozil se lepilo uporablja za 

konstrukcijsko povezavo kompozitnih materialov s steklenimi 

vlakni

 ■ GU 2K lepilo za aluminij se uporablja za lepljenje rež pri 

ploščah iz mavca z vlakni in za zapolnjevanje montažnih spojev 

do širine 8 mm ter kasnejših odprtin ali za sanacijo rež, ki so 

nastale zaradi poškodb

 ■ Primerno je tudi za lepljenje drugih materialov, kot npr. aluminij 

in HPL

Lastnosti izdelka

 ■ Profili z votlimi komorami, lepljeni z GU 2K lepilom za 

aluminij, se lahko kasneje praškasto lakirajo

 ■ GU 2K lepilo za aluminij se odlikuje pri konstruktivnem 

lepljenju zaradi enostavne uporabe tandemske kartuše 

s statično mešalno cevko

 ■ GU 2K lepilo za aluminij je tiksotropno, ne kaplja, ne 

vsebuje topil in ga v strjenem stanju lahko lakirate

 ■ GU 2K lepilo za aluminij ima dobro obstojnost na 

vremenske vplive
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Tehnični podatki in zahteve

GU 2K lepilo za aluminij Klasifi kacije in razvrstitve NF / ISO / DIN norma

Osnova
2-komponentno PUR reakcijsko lepilo, brez topil 
(brez lahko hlapljivih organskih spojin, vrelišče 
< +170 °C)

Mehanske lastnosti strjene skorje žilavo-trda

Trdota strjene skorje pri +20 °C po metodi Shore 85 Shore-D DIN 53505

Mešalno razmerje volumskih deležev A:B = 1,0 : 1,0 ml

Viskoznost pri +20 °C

– zmes GU 2K lepila za aluminij bež
– vezivo
– trdilec

nizko viskozno – pastozno
nizko viskozno – pastozno
nizko viskozno – pastozno

Gostota [1]

– zmes GU 2K lepila za aluminij bež ca. 1,52 g/cm3 DIN EN 542

Najdaljši možen čas uporabe 100 g zmesi pri +20 °C ca. 60 minut

Čas predlave tandemske kartuše 
s statično mešalno cevko pri +20 °C 
s tandemsko pištolo na stisnjen zrak [1]

ca. 45 minut

Funkcijska trdnost npr. vogalnega 
lepljenega spoja pri 20 °C

ca. 6 ur

Čas strjevanja [2] do dosežene končne trdnosti
ca. 24 ur
ca. 7 dni

Najnižja dovoljena temperatura predelave od +7 °C

Natezna strižna trdnost [3] pri +20 °C ca. 18,0 N/mm2

 +80 °C ca.   9,0 N/mm2 DIN EN 1465

[1] Časi predelave se pri +30 °C skrajšajo približno na polovico, pri+10 °C pa se podaljšajo približno za dvakrat.
[2] Izmerjeno pri 20 °C in 60 % relativni zračni vlažnosti. ~ 75 %.
[3] Aluminij/aluminij, 0,2 mm reža.

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE/kart. Naročniška številka

GU 2K lepilo za aluminij

Tandemska 
kartuša

550 g bež 6 k. H-00015-00-0-0

Tandemska 
kartuša

900 g bež 6 k. H-00015-90-0-0
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GU 2K lepilo za aluminij

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe.

Predelava

 ■ Lepljenje aluminija: samo na kemično predpripravljenih ali 

lakiranih površinah; svetel aluminij se ne da trajno lepiti z 

odpornostjo na staranje brez predpriprave lepljenih površin.

 ■ Lepljenje materialov z različnimi raztezki je treba posebej pri 

obremenitvah glede njihovega dolgotrajnega obnašanja oceni-

ti v izmenljivih temperaturnih območjih.

 ■ Lepilo pod vplivom sončnih žarkov spremeni barvo, ne pa tudi 

trdnosti!

 ■ Količina nanosa: povprečno ca. 20 g / vogal

 ■ Najdaljši možen čas uporabe in potrebni čas stiskanja lahko 

natančno določite le s preizkušanjem, saj nanju močno vpli-

vajo vrsta materiala, temperatura, količina nanosa, vlažnost 

in drugo. Izvajalec naj k navedenim okvirnim časom doda še 

varnostni dodatek

 ■ Čiščenje: Za čiščenje nestrjenega GU 2K lepila za aluminij je 

primerno GU čistilo za aluminij. Praviloma je možno samo 

mehansko čiščenjenstrjenega GU 2K lepila za aluminij

Postopek mešanja

 ■ Na odprto kartušo z lepilom privijte statično mešalno cevko. 

S sproženjem ročne ali pištole na stisnjen zrak se v statični 

mešalni cevki homogeno zmešano lepilo vnese v suh profil 

brez prisotnosti prahu in maščob, nato se oba dela sestavita 

ter ostaneta do nastopa funkcijske trdnosti speta/stisnjena

 –Prvih 20 g zmešanega lepila iz varnostnih razlogov (zaradi

načina polnjenja kartuš) ne uporabite za lepljenje! Čas pre-

delave znaša ~45 min/RT. Pri kratkih prekinitvah dela znotraj 

časa predelave se pri ponovnem doziranju v statično mešalno 

cevko spet vnese sveže lepilo. Tako lahko ves dan delate z 

eno statično mešalno cevko.

 –Po zaključku dela ostane uporabljena statična mešalna cevka 

na kartuši; pri ponovnem začetku dela zamenjajte statično 

mešalno cevko; zdaj sledi spet varnostni izbrizg, ~20 g lepila, 

preden nadaljujete z lepljenjem

Varnostni napotki

 ■ Vezivo GU 2K lepila za aluminij ne rabi biti označeno 

v skladu z uredbo o nevarnih snoveh (GefStoffV)

 ■ Trdilec GU 2K lepila za aluminij mora biti ustrezno označen 

v skladu z uredbo o nevarnih snoveh (GefStoffV)



169



Gradbena kemija І Čistila in lepila za aluminij

170

GU 2K lepilo za aluminij

Opis izdelka

GU mešalna cevka se uporablja za homogeno mešanje GU 2K 

lepila za aluminij pri predelavi / doziranju iz 550 gramske ali 

900 gramske kartuše z dvema komorama (tandemske kartuše).

Informacije za naročanje

Naziv Pakiranje Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU mešalna cevka – – –
15 k. H-00016-00-0-0

75 k. H-00016-75-0-0

Predelava

 ■ Na odprto kartušo z lepilom privijte GU mešalno cevko. 

S sproženjem pištole se lepilo v GU mešalni cevki homogeno 

premeša

 ■ Prvih 20 g zmešanega lepila iz varnostnih razlogov (zaradi 

načina polnjenja kartuš) ne uporabite za lepljenje

 –Primer:

Čas predelave znaša ~45 min/RT. Pri kratkih prekinitvah 

dela znotraj časa predelave se pri ponovnem doziranju v GU 

mešalno cevko spet vnese sveže lepilo. Tako lahko ves dan 

delate z eno GU mešalno cevko.

 ■ Po zaključku dela ostane uporabljena GU mešalna cevka na 

kartuši; pri ponovnem začetku dela jo zamenjajte; zdaj sledi 

spet varnostni izbrizg, ~20 g lepila, preden nadaljujete z 

lepljenjem

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Pribor – GU mešalna cevka
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GU 2K lepilo za aluminij
Ročne pištole in pištole na stisnjen zrak

Informacije za naročanje

Naziv Predelava PE Naročniška številka

GU tandemska ročna pištola Tandemska kartuša 550 g 1 k. H-00054-00-0-0

GU tandemska ročna pištola Tandemska kartuša 900 g 1 k. H-01100-00-0-0

GU tandemska pištola na stisnjen zrak Tandemska kartuša 550 g 1 k. H-01128-55-0-0

GU tandemska pištola na stisnjen zrak Tandemska kartuša 900 g 1 k. H-01128-90-0-0

GU tandemska ročna pištola GU tandemska pištola na stisnjen zrak
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GU garnitura za vzdrževanje Basic

Opis izdelka

Tenzidno aktivno čistilo za vse površine oken in vrat – tudi 

za praškasto lakirane – kot tudi za profi le z lesnim dekorjem, 

kaširane s folijo ali obarvane, in vratna polnila.

Področja uporabe

 ■ Pri izdelavi oken za čiščenje okenskih elementov

 ■ V proizvodnem in montažnem področju za redno nego že 

zmontiranih oken, vrat in roletnih profilov

 ■ Za popolno čistočo steklenih, kovinskih in visoko sijajnih 

površin, kakor tudi za pisarniško pohištvo in mnoge druge 

površine iz umetnih mas, kot so na primer računalniški zasloni

 ■ Kot intenzivno čistilo v raznih panogah industrije

 ■ Za nego okenskih in vratnih tesnil iz EPDM, silikona, TPE

 ■ Za ohranjanje vrednosti okovja

Lastnosti izdelka

 ■ Intenzivno vendar nežno delovanje čistila

 ■ pH-neutralno

 ■ Prijazno do kože

 ■ Tudi v razredčeni obliki (mešalno razmerje z vodo od 1:3 

do 1:5) odličen čistilni učinek

 ■ Priložene krpice za nego tesnil preprečujejo zlepljanje 

tesnil poleti in zamrzovanje tesnil pozimi
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Informacije za naročanje

Naziv Garnituro tvorijo PE Naročniška številka

GU garnitura za vzdrževanje Basic

1 steklenička čistilnega mleka (100 ml)
3 krpice za nego tesnil
1 steklenička posebnega olja za okovje (30 ml)
1 čistilna krpa

40 k. H-01183-00-0-0

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Uporaba

 ■ GU čistilno mleko pred uporabo pretresite!

 ■ GU čistilno mleko nanesite neposredno iz stekleničke 

na površino z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. 

Po kratkem času delovanja očistite površino z rahlim 

drgnjenjem v vzdolžni smeri profila. Drgnjenja s krož-

nimi gibi se pri čiščenju izogibajte!

 ■ Najnižja dovoljena temperatura uporabe je +5 °C

 ■ Pršenje in daljši čas delovanja ojačata čistilni učinek. 

Po čiščenju obrišite površino z mokro krpo

 –Na lakiranih in s folijo kaširanih površinah lahko pri 

intenzivnem čiščenju pride do pojava leska

 –Pri morebitni uporabi na elektronskih napravah pri 

pršenju pazite, da ne pršite čistila na električne dele, 

ki bi lahko bili pod napetostjo, saj obstaja nevarnost 

nastanka kratkega stika!
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GU garnitura za vzdrževanje Premium

Opis izdelka

Abrazivno intenzivno čistilo brez topil za čiščenje belega trdega 

PVC-ja in eloksiranega aluminija, kakor tudi za čiščenje drugih 

gladkih površin, pretežno iz plastičnih mas.

Področja uporabe

 ■ Pri izdelavi oken za čiščenje okenskih elementov

 ■ V proizvodnem in montažnem področju za redno nego že 

zmontiranih oken, vrat in roletnih profilov

 ■ Za nego okenskih in vratnih tesnil iz EPDM, silikona, TPE

 ■ Za ohranjanje vrednosti okovja

Lastnosti izdelka

 ■ Intenzivno vendar nežno delovanje čistila

 ■ pH-neutralno

 ■ Prijazno do kože

 ■ Priložene krpice za nego tesnil preprečujejo zlepljanje tesnil 

poleti in zamrzovanje tesnil pozimi
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Informacije za naročanje

Naziv Garnituro tvorijo PE Naročniška številka

GU garnitura za vzdrževanje Premium

1 steklenička čistilnega mleka (200 ml)
5 krpic za nego tesnil
1 steklenička posebnega olja za okovje (30 ml)
1 čistilna krpa

20 k. H-01184-00-0-0

Skladiščenje

 ■ Originalno embalažo tesno zaprite in skladiščite na suhem 

pri temperaturah od +15 °C do +25 °C brez direktne sončne 

svetlobe

Predelava

 ■ GU čistilno mleko pred uporabo pretresite!

 ■ GU čistilno mleko nanesite neposredno iz stekleničke 

na površino z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. 

Po kratkem času delovanja očistite površino z rahlim 

drgnjenjem v vzdolžni smeri profila. Drgnjenja s krož-

nimi gibi se pri čiščenju izogibajte!

 ■ Pri trdovratni umazaniji lahko postopek čiščenja ponovite

 ■ Po čiščenju obrišite površino z mokro krpo

 ■ Najnižja dovoljena temperatura uporabe je +5 °C
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Tehnika zasteklitve І Splošne informacije

Načrtovanje in osnove

2

2*
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2

2 2

2

1

2

1
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1 1

Vrtljivo

krilo

Vrtljivo 
nagibno 

krilo

Dvižno vrtljivo 
krilo

Nagibno

krilo

Zložljivo

krilo

Nihajno krilo

Dvižno 
vrtljivo 
nagibno 

krilo

Fiksna 
zasteklitev

Zasučno krilo

1* = Pri preko 1 m široki zasteklitveni enoti naj nad vrtljivim ležajem 
 ležita 2 nosilni podložki, dolgi najmanj 10 cm

2* =  Distančne podložke postanejo pri pri zanihanem oknu nosilne 
 podložke

1   Nosilne podložke

2   Distančne podložke

Vrste odprtin – ravna stekla

A-priporočilo: Pri nihajnih oknih iz profi lov iz umetne mase je 

priporočeno, da proizvajalca profi la oz. okvirja vprašate za ustrezno 

podlaganje na nihajnem ležaju.

B-priporočilo: Stranskemu distančnemu podlaganju se lahko odpoveste, 

če ste prepričani, da rob stekla nima mehanskega stika z okvirjem.

Strokovno podlaganje

Strokovno podlaganje sodi med pomembnejše osnove pri vgradnji 

zasteklitev. Te osnove veljajo tako za enoslojno kot za večslojno 

izolacijsko steklo (MIG).

Funkcija zasteklitve je odvisna med drugim od ustreznega pod-

laganja stekla in konstrukcije okvirja ter pravilne izbire materiala 

za določeno izvedbo.

Na podlagi raznovrstnih nalog, različnih zahtev in številnih možnih 

izvedb je pomembno, da podlaganje načrtujete.

Cilj strokovnega podlaganja je speljati obremenitve, ki se pojavijo, 

na zasteklitvene podložke in naprej na konstrukcijo.

Pri tem je treba upoštevati, da pri izolacijskih steklih nikoli ne 

preobremenite robov stekla in sistema robnih spojev. Le na ta 

način se trajno izognete lomljenju stekla in ostalim poškodbam 

na robnih spojih.

Pomembno: Pri načrtovanju je treba upoštevati podlaganje.

Zahtevajte naš Vodič za strokovno in varno zastekljevanje.

Funkcije

Podložke imajo vsestranke naloge, ki se morajo prednostno 

ovrednotiti, ko so podložke vgrajene. Njihove funkcije so različne 

in se lahko, odvisno od vrste odpiranja, za kratek čas menjajo.
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1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Harmonika

2 2

1 1

2 2

1 1

2* 2*

2* 2*

2* 2*

2* 2*

Horizontalna dvižno 
drsna vrata

* = Priporočilo:
 Distančne podložke iz elastomerne umetne mase
 (60° – 80° Shore-A)

1   Nosilne podložke

2   Distančne podložke

Za horizontalna drsna okna proizvajalci okvirjev različnih sistemov 

podajo posebna navodila za zasteklitev, ki  vsebujejo tudi napotke 

za podlaganje. Te morate upoštevati, če ne kršijo zakonitosti izravnave 

teže in ostale tehnike zastekljevanja.

Sicer pa upoštevajte naslednje: v zasteklitvene enote namestite dve 

nosilni podložki, ki morata biti točno nad tekalnimi kolesci. Pri dvojnih 

tekalnih kolescih se morata nosilni podložki nahajati med osmi kolesc. 

Položaji tekalnih kolesc ne smejo, tako kot nosilne podložke, prekoračiti 

minimalnega razmika iz kota zasteklitvene enote.
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Tehnika zasteklitve І Splošne informacije

Načrtovanje in osnove

* =  Materiali podložk iz elastomera s trdoto 60 – 80° Shore A

** =  Distančne podložke postanejo pri pri zanihanem oknu
 nosilne podložke

1   Nosilne podložke

2   Distančne podložke

Posebne oblike / modelne plošče

Trikotnikov ne smete podlagati na konici. Pazite na to, da zaradi pod-

laganja ne pride do preobremenitve zaradi prenapetosti zasteklitvene 

enote. Podložke na konici prestavite za dolžino ene podložke drugo k 

drugi. 

Pomembno: Tudi če je konica trikotnika odrezana (odrez spodnje 

konice) in je zato topa, je ne smete podlagati.

1*

1

1

1

1

2 2*

1

1

1

2

2

1

1

1*

2

1

1

1

1*

22
2

1 1

2

2**

1

2**

1
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Naloge

V povzetku so v nadaljevanju opisane naloge, ki jih morajo 

podložke trajno izpolnjevati, da se preprečijo poškodbe na 

robu stekla ali na robnem spoju izolacijskega stekla in da 

se zagotovi trajna funkcionalnost oken, vrat in fasade:

 ■ Odvajajo težo zasteklitvene enote na okvir, tu gre breme 

preko okovja in pritrditve okvirja naprej na sosednji zid. 

S tem je zagotovljena trajna funkcionalnost okna zaradi 

predvidene obremenitve, kot npr. teža, uporaba, tempe-

ratura itd.

 ■ Zagotavljajo, da se robovi stekla nikoli ne dotaknejo okvirja

 ■ Omogočajo geometrično stabilnost krila. V ta namen morate 

preprečiti postavljanje krilnega okvirja. V nadaljnje morate 

zagotoviti, da se krilo ne deformira in da ne niha, saj se s tem 

zagotovi brezhibno delovanje

 ■ Sile, ki nastopijo, odvajajo na dno utora, na okovje in naprej na 

okolico (npr. nosilno konstrukcijo, zid)

Pomembno: Konstrukcija okvirja mora biti dimenzionirana tako, da zagotovi zadostno stabilnost, da lahko brezhibno prevzame težo 

zasteklitvene enote. V primeru, da zasteklitvena enota prevzema dodatna bremena iz konstrukcije okvirja ali jih stabilizira, je nujno 

potrebno posvetovanje s proizvajalcem stekla.

Nadaljnje pomembne informacije 
za strokovno montažo zasteklitvenih enot

 ■ Vodič za strokovno in varno zastekljevanje

 ■ Tehnična smernica št. 3 „Podlaganje zasteklitvenih enot“ 

zveznega obrtniškega združenja steklarskih obrtnikov, 

Hadamar
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GU predložni trakovi

Opis izdelka

Predložni trak je izdelan iz samolepilne poliezilenske pene 

z zaprto strukturo celic in ga odlikuje njegova fi na poroznost 

in posebna oprijemljivost. Ta lastnost in stalna visoka kakovost 

izdelka omogočata racionalne in varne rešitve za širok spekter 

industrijskih in gradbenih aplikacij.

GU predložni trakovi so odporni na staranje, brez mehčalcev 

in združljivi z mnogimi tesnilnimi masami. Lahko se uporabljajo 

v kombinaciji z vsemi materiali, kot so les, umetne mase in kovine.

Lastnosti izdelka

 ■ Oprijemljiv

 ■ Fino porozen

 ■ Vodoodbojen

 ■ Visoka obstojnost na staranje

 ■ Prijazen do okolja, kemijsko nevtralen

Področja uporabe

 ■ Tesnjenje

 ■ Dušenje

 ■ Izolacija

 ■ Mehko vpetje
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Informacije za naročanje

Naziv
Oblika 
dobave

Širina Debelina Barva PE
Naročniška 
številka

GU predložni trakovi

Zvitki   9 mm 3 mm črna 660 m H-00121-09-0-6

Zvitki   9 mm 3 mm bela 660 m H-00121-09-0-7

Zvitki 12 mm 3 mm črna 500 m H-00121-12-0-6

Zvitki 12 mm 3 mm bela 500 m H-00121-12-0-7
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GU zasteklitvene podložke / 

GU podložni mostički

Zasteklitnvene podložke v debelinah 1 – 6 mm

Podložni mostički s prezračevalnim kanalom

Opis izdelka

GU zasteklitvene podložke in GU podložni mostički so izdelani 

iz polipropilena in imajo zato zelo dobro združljivost s sosednjimi 

materiali, kakor tudi z vmesnimi sloji v steklu (npr PVB / folije za 

zvočno zaščito).

GU zasteklitvene podložke in GU podložni mostički se skladno 

s svojo funkcijo in vrsto odprtine postavijo med rob stekla in 

okvir. Opravljajo nalogo kot nosilne podložke (prenos sil) ali kot 

distančne podložke (zagotavljanje razdalje med robom stekla in 

okvirjem).

GU zasteklitvene podložke in GU podložni mostički morajo biti 

varovani, po montaži svojega položaja ne smejo več spremeniti.

GU podložni mostički so podložke s prezračevalnim kanalom. Ta 

skrbi z ravnim dnom utora za izravnavo parnega tlaka po celem 

obodu okvirne konstrukcije.

Prezračevalni kanali mostičkov se nahajajo v podložkah debeline 

4 in 5 mm, saj pri manjših debelinah zaradi konstantne debeline 

prezračevalni kanal ne more nastati.

Pri širini podložke 30 mm poteka prezračevalni kanal ravno, saj se

pri tem uporablja dvoslojno izolacijsko steklo. Od širine 34 mm 

dalje poteka prezračevalni kanal diagonalno, da nosi trislojno 

izolacijsko steklo in s tem težo vseh treh šip.
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Funkcije

Odvajanje bremena = nosilna podložka / nosilne podložke

Lastno težo zasteklitvene enote odvajajo po zahtevah vrste 

odpiranja na konstrukcijo okvirja

Varovalo razmika = distančna podložka / distančne podložke

Zavarujejo razmik med robom stekla in dnom utora in s tem 

omogočajo za neprisilno vgradnjo in potrebno prezračevanje 

utornega prostora

Zagotovitev prezračevanja utora = 

podložni mostiček / podložni mostički

Na spodnji strani podložnega mostička se nahaja prehoden 

prezračevalni kanal (vzporedno na dolžino podložke). Pri ravnem 

dnu utora podložni mostički zavarujejo krožečo izravnavo parnega 

tlaka. Odvisno od položaja v krilu s tem izpolnjujejo nalogo nosilnih 

ali distančnih podložk

Montažni pripomoček = pomožna podložka:

Ta podložka se uporablja med postopkom podlaganja ali pri vstav-

ljanju zasteklitvene enote. Po končanem ustreznem podlaganju 

jo morate ponovno odstraniti. Če te podložke ne odstranite, se 

poveča tveganje za lom stekla
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GU zasteklitvene podložke / 

GU podložni mostički

Informacije za naročanje

Naziv Dolžina Širina Debelina Barva PE
Naročniška 
številka

GU zasteklitvene podložke

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-25-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-26-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-27-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-28-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-29-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 22 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-30-0-0

GU zasteklitvene podložke

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-01-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-02-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-03-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-04-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-05-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 24 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-06-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 26 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-07-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 26 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-08-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 26 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-09-0-0

Podložni mostiček 100 mm 26 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-62-0-0

Podložni mostiček 100 mm 26 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-63-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 26 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-12-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 28 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-13-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 28 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-14-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 28 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-15-0-0

Podložni mostiček 100 mm 28 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-70-0-0

Podložni mostiček 100 mm 28 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-71-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 28 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-18-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 30 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-19-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 30 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-20-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 30 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-21-0-0

Podložni mostiček 100 mm 30 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-64-0-0

Podložni mostiček 100 mm 30 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-65-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 30 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-24-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 32 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-36-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 32 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-37-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 32 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-38-0-0

Podložni mostiček 100 mm 32 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-72-0-0

Podložni mostiček 100 mm 32 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-73-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 32 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-60-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 34 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-41-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 34 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-42-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 34 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-43-0-0

Podložni mostiček 100 mm 34 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-66-0-0

Podložni mostiček 100 mm 34 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-67-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 34 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-59-0-0
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Informacije za naročanje

Naziv Dolžina Širina Debelina Barva PE
Naročniška 
številka

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 36 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-77-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 36 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-78-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 36 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-79-0-0

Podložni mostiček 100 mm 36 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-80-0-0

Podložni mostiček 100 mm 36 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-81-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 40 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-46-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 40 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-47-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 40 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-48-0-0

Podložni mostiček 100 mm 40 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-68-0-0

Podložni mostiček 100 mm 40 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-69-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 40 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-58-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 44 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-82-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 44 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-83-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 44 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-84-0-0

Podložni mostiček 100 mm 44 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-85-0-0

Podložni mostiček 100 mm 44 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-86-0-0

GU zasteklitvene podložke

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-35-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-31-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-32-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-33-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-34-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 46 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-57-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 50 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-51-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 50 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-52-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 50 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-53-0-0

Podložni mostiček 100 mm 50 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-87-0-0

Podložni mostiček 100 mm 50 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-88-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 50 mm 6 mm črna 1000 k. 9-37476-56-0-0

GU zasteklitvene podložke /
GU podložni mostički

Zasteklitvena podložka 100 mm 54 mm 1 mm bela 1000 k. 9-37476-89-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 54 mm 2 mm modra 1000 k. 9-37476-90-0-0

Zasteklitvena podložka 100 mm 54 mm 3 mm rdeča 1000 k. 9-37476-91-0-0

Podložni mostiček 100 mm 54 mm 4 mm rumena 1000 k. 9-37476-92-0-0

Podložni mostiček 100 mm 54 mm 5 mm zelena 1000 k. 9-37476-93-0-0
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GU vstavki za zgib stekla

Vstavek za zgib stekla s tritočkovnim vpetjem

Opis izdelka

GU vstavki za zgib stekla služijo za izravnavo profi la, to pomeni, 

da pri poševnih utorih ali mostičkih v območju dna utora izravnajo 

profi l in tvorijo ravno podlago za nosilne in distančne podložke.

Tako so sistemsko odvisni. Potem ko zaskočijo, tvorijo ravno in 

stabilno podlago za GU zasteklitveno podložko.

Zaradi tritočkovnega vpetja jih lahko enostavno in hitro zmonti-

rate. Z vzmetnimi loki lahko kompenzirajo velike tolerance in 

s tem preprečujejo zdrs v profi lu. Držalna peresa na straneh 

GU vstavkov za zgib stekla preprečujejo zdrs kasneje nameščenih 

GU zasteklitvenih podložk.

GU vstavki za zgib stekla so izdelani iz polipropilena in imajo zato 

zelo dobro združljivost s sosednjimi materiali.

Informacije za naročanje

Podatki o profi lnem sistemu Barva PE
Naročniška 
številka

Aluplast

4000 Okviri kril in vrat

– črna 1300 k. 9-45197-00-0-6
5000 Okviri kril, nelepljeni

6000 Okviri kril

7000 Okviri kril in vrat

Veka

Softline AD Okviri kril in vrat

– črna 1500 k. 9-45199-00-0-6

Softline MD Okviri kril

Topline AD Okviri kril in vrat

Topline MD Okviri kril

Swingline AD Okviri kril in vrat

Alphaline MD Okviri kril

KBE 
70 AD Okviri kril in vrat

– črna 1500 k. 9-45198-00-0-6
70 MD Okviri kril

Schüco

CT 70 AS Classic Okviri kril in vrat

– črna 1500 k. 9-45201-00-0-6
CT 70 AS Rondo Okviri kril in vrat

CT 70 MD Classic Okviri kril

CT 70 MD Rondo Okviri kril
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Informacije za naročanje

Podatki o profi lnem sistemu Barva PE
Naročniška 
številka

Schüco

SI 82 / 82+ 9071 Krila 82 x   83 mm

črna 1000 k. 9-45200-00-0-6

SI 82 / 82+ 8813 Krila 82 x 120 mm

SI 82 / 82+ 8810 Krila 82 x   73 mm

SI 82 / 82+ 8811 Krila 82 x   83 mm

SI 82 / 82+ 8817 Krila 82 x   83 mm

SI 82 / 82+ 8812 Krila 82 x 103 mm

SI 82 / 82+ 8513 Stebri 82 x   70 mm

SI 82 / 82+ 8514 Stebri 82 x   91 mm

Kömmerling

Euro Futur MD Okviri kril

– črna 1300 k. 9-45203-00-0-6Euro Futur Classic AD Okviri kril in vrat

Euro Futur Elegance AD Okviri kril in vrat

Rehau Brillant (S799) AD Okviri kril in vrat – črna 1300 k. 9-45203-00-0-6

Kömmerling

88+ 6211 Krila 88 x   78 mm

črna 1000 k. 9-45204-00-0-6

88+ 6214 Krila 88 x   97 mm

88+ 6216 Krila 88 x 122 mm

88+ 6215 Krila z odpiranjem navzven 88 x 122 mm

88+ 6218 Krila z odpiranjem navzven 88 x   97 mm

88+ 6269 Stebri 88 x   68 mm

88+ 6242 Stebri 88 x   98 mm

Rehau

Geneo 532036 Krila 86 x   77 mm

črna 1000 k. 9-45202-00-0-6

Geneo 532226 Krila 86 x   77 mm

Geneo 532136 Krila 86 x 104 mm

Geneo 532236 Krila 86 x 104 mm

Geneo 532146 Krila z odpiranjem navzven 86 x 104 mm

Geneo 532166 Krila 86 x 117 mm

Geneo 532295 Stebri 86 x   64 mm

Geneo 532055 Stebri ** 86 x   98 mm

Geneo 532345 Stebri ** 86 x 126 mm

Geneo 532015 Vratni okviri ** 86 x   72 mm

Geneo 532305 Vratni okviri ** 86 x   86 mm

Gealan

S 7000 IQ Okviri kril

– črna 1300 k. 9-45206-00-0-6
S 7000 IQ plus Okviri kril

S 8000 IQ Okviri kril in vrat

S 8000 IQ plus Okviri kril

Salamander

Blue evolution 171 020 Krila 92 x   80 mm

črna 1000 k. 9-45205-00-0-6Blue evolution 171 226 Krila 92 x   80 mm

Blue evolution 171 030 Krila 92 x 115 mm

** Srednje tesnilo se mora pri zastekljevanju odstraniti



Tehnika zasteklitve І Pribor za zasteklitev

190

GU podložni sistem za visoko težo

Opis izdelka

Podložne ploščice se lahko kombinirajo za elastičnim trakom 

za zasteklitev (debeline 1,5 mm), da se pri težjih zasteklitvenih 

enotah izenačijo zamiki robov stekla. GU zasteklitvene podložke 

za visoko težo in GU podložni mostički se skladno s svojo 

funkcijo in vrsto odprtine postavijo med rob stekla in okvir.

So temeljito preizkušene na združljivost s sosednjimi materiali 

izolirnih stekel in s folijami, ki se uporabljajo za vmesne plasti 

stekel (npr. PVB / folije za zvočno zaščito). Po želji se lahko 

uporabljajo tudi kot montažne plošče med okvirom in zidovi.

Podložne ploščice različnih debelin in širin z elastično podlogo

Elastična podlaga za zasteklitvene podložke, ki jo je moč individualno prirezati 

(trdota 80 Shore A)
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Informacije za naročanje

Naziv Širina Debelina Barva PE
Naročniška 
številka

GU podložni sistem za visoko težo Podložna plošča

30 – 50 mm 1,5 mm modra 250 k. H-01172-01-0-0

30 – 50 mm 2,5 mm rdeča 250 k. H-01172-02-0-0

30 – 50 mm 3,5 mm rumena 250 k. H-01172-03-0-0

GU podložni sistem za visoko težo Podložna plošča

50 – 70 1,5 mm modra 250 k. H-01170-01-0-0

50 – 70 2,5 mm rdeča 250 k. H-01170-02-0-0

50 – 70 3,5 mm rumena 250 k. H-01170-03-0-0

GU podložni sistem za visoko težo Podložna plošča

70 – 90 1,5 mm modra 250 k. H-01171-01-0-0

70 – 90 2,5 mm rdeča 250 k. H-01171-02-0-0

70 – 90 3,5 mm rumena 250 k. H-01171-03-0-0

Naziv Trdota Barva PE
Naročniška 
številka

GU podložni sistem za visoko težo

Elastična podloga 80° Shore A črna 18 m H-01173-18-0-6

Elastična podloga 80° Shore A črna 23 m H-01173-23-0-6

Elastična podloga 80° Shore A črna
konfekcioni-
ranje

H-01173-98-0-6

Stroški prirezovanja za elastične podloge (na rez) 500 k. H-01182-00-0-0
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GU podložni vzvod

Opis izdelka

Podložni vzvod je izdelan iz robustne plastične mase, ki lahko varno 

prenaša visoko težo. Zaradi posebne oblike konice lahko steklo 

privzdignete brez težav, enostavno in učinkovito. Krila lahko varno 

postavite v želeni položaj.

Podložni vzvod iz robustne plastične mase

Področja uporabe

Podložni vzvod je individualni pripomoček za strokovno vgradnjo 

stekla.

Postopek podlaganja – Vstavljanje podložke
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Informacije za naročanje

Naziv Vsebina Barva PE Naročniška številka

GU podložni vzvod – modra 1 k. 9-37468-00-0-0
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Pregled standardov in predpisov

Za področje pribora gradbenega okovja obstajajo različni stan-

dardi in predpisi. V nadaljevanju so navedeni najpomembnejši 

in veljajo v njihovi trenutni izdaji:

DIN 1961 

VOB Ureditev dodeljevanja in pogodb za gradbene storitve, 

del B: Splošni pogodbeni pogoji za izvedbo gradbenih storitev

DIN 4102, del 1

Obnašanje gradbenih materialov in elementov v primeru ognja, 

1. del: Gradbeni materiali; Pojmi, zahteve in preizkusi

DIN 4108

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v zgradbah

DIN 4109

Zaščita pred hrupom pri visokih gradnjah

DIN 18195, del 4

Gradbeno tesnjenje – 4. del: Tesnjenje pred talno vlago (kapilarna 

in talna voda) in nepritiskajočo vodo na talnih ploščah in zidovih, 

meritve in izvedba

DIN 18542

Tesnjenje zunanjih zidov z impregniranimi trakovi za tesnjenje rež 

iz penastih plastičnih mas – Impregnirani trakovi za tesnjenje rež 

– Zahteve in preizkušanje

DIN 18545-3

Zatesnjevanje zasteklitev s tesnilnimi sredstvi; Sistemi zasteklitve

DIN EN 12207

Okna in vrata – Prepustnost zraka – Klasifi kacija

DIN EN 12208

Okna in vrata – Tesnost na dež z vetrom – Klasifi kacija

DIN EN 12210

Okna in vrata – Odpornost na obremenitve z vetrom – 

Klasifi kacija

DIN EN 13501, del 1

Klasifi kacija gradbenih produktov in gradbenih izvedb glede 

na odziv na ogenj – Klasifi kacija z rezultati preskusov odziva 

na ogenj

DIN EN 14351, del 1

Okna in vrata – Standard izdelka, zahtevane lastnosti – 1. del: 

Okna in zunanja vrata brez lastnosti glede protipožarne zaščite 

in/ali dimotesnosti

Uredba o spremembi uredbe o varčevanju z energijo (EnEV) 

z dne 29. aprila 2009

Smernica ift FE-05/2

Priporočila za uporabo oken in zunanjih vrat, smernica za 

določanje minimalne klasifi kacije v odvisnosti od obremenitev – 

1. del: Odpornost na veter, tesnost na dež z vetrom in prepust-

nost zraka; Institut für Fenstertechnik e.V., ift-Rosenheim

Smernica ift MO-01/1

Priključitev oken na gradbeno telo – 1. del: Postopki ugotavljanja 

ustreznosti tesnilnih sistemov; Institut für Fenstertechnik e.V., 

ift-Rosenheim

Opomnik IVD št. 9

Tesnilne mase, ki se lahko vbrizgajo v priključne reže oken in zu-

nanjih vrat; Izvedbene osnove; Industrieverband Dichtstoff e e.V.

Opomnik IVD št. 4

Tesnjenje rež pri visokih gradnjah z elastomernimi trakovi za reže 

z uporabo reaktivnih lepil; Industrieverband Dichtstoff e e.V.

Opomnik IVD št. 5

Butilni trakovi; Industrieverband Dichtstoff e e.V.
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Izključitev jamstva/zaščita avtorskih pravic

Izključitev jamstva

V tem katalogu vsebovani podatki so opisi izdelkov. 

Predstavljajo splošne nasvete na podlagi naših izkušenj in 

preizkusov ter ne upoštevajo konkretnih primerov uporabe. 

Iz opisov izdelkov ni možno izpeljati odškodninskih zahtevkov.

Podatki so predstavljeni po naši najboljši vednosti, vendar niso 

zavezujoči. Treba jih je prilagoditi za posamezne gradbene ob-

jekte, namene uporabe in posebne krajevne obremenitve.

Zaščita avtorskih pravic

© Upoštevajte, da so skice in slike avtorsko zaščitene. Katalog je 

bil izdelan po naši najboljši vednosti. Za morebitne napake poslovna 

skupina Gretsch-Unitas ne prevzema odgovornosti. Možne so 

spremembe v okvirju tehničnega napredka.

V katalogu updobljene slike izdelkov lahko odstopajo od dejanskega 

izdelka.
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Prednosti sistemov

GU Baubeschläge Austria GmbH

Mayrwiesstr. 8

A-5300 Hallwang

Tel. + 43 (0) 662 664830
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