
Deck Caulk
KENT Deck Caulk je enokomponentna, tesnilna masa zasnovana na osnovi MS polimerov. Posebej 
je izdelana za tesnjenje oz. fugiranje (zalivanje) spojev na oblogah iz tika na jahtah in čolnih, kot tudi 
za fugiranje tika in ostalih oblog na drugih površinah. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86285 DC-S
86451

Deck Caulk črna 
Deck Caulk siva DCG-S

 600 ml folija
 600 ml folija

Lastnosti in prednosti

• Ne vsebuje topil in izocianatov - varna za uporabo
• Zelo dobra odpornost na UV-svetlobo in staranje,

dolgotrajna odpornost na sladko in slano vodo -
visokokakovosten izdelek za uporabo v navtiki

• Nevtralna in brez vonja - varna za uporabo
• Se hitro suši - prihranek časa, povečana produktivnost
• Po sušenju jo je mogoče brusiti - kakovosten končni

izdelek

Uporaba
Tesnilna masa, ki je bila posebej razvita za fugiranje (zalivanje) spojev na oblogah iz tika na jahtah in 

čolnih. KENT Deck Caulk ima dobre elastične lastnosti in odlično odpornost na UV žarke in vlago.

Navodila za uporabo

1. Pred fugiranjem se prepričajte, da je paluba zaščitena pred direktno sončno svetlobo in dežjem.
Temperatura naj bo med 5°C in 35°C, relativna vlaga pa med 40% in 75%.

2. Za čiščenje tikovine uporabite KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner, pred postopkom se prepričajte, da je
površina suha.

3. S čopičem nanesite Primer DC na površino v neprekinjeni tanki plasti.
4. Na dno spoja nanesite ločilni trak za prekinitev vezi, da se izognete tridelnemu oprijemu.
5. Odrežite nastavek, da ustreza širini spoja.
6. Da preprečite vstop zraka v spoj, položite vrh nastavka na dno spoja in pištolo držite pod kotom 60° do 80°.

7. Nastavek povlecite s konstantno hitrostjo skozi spoj in nanesite KENT Deck Caulk z okoli 10% do 20%
presežka..

8. Takoj po nanosu tesnilne mase KENT Deck Caulk, torej preden pride do formacije kože, je potrebno lepilo z
lopatico razporediti v spoj.

9. Vsak presežek nato odstranite, da bi poenostavili postopek brušenja.
10. Če se tesnilne mase takoj po nanosu ne zgladi z lopatico, je priporočljivo, da pred brušenjem presežek

posušenega izdelka odrežete z rezilom.
11. Optimalni pogoji za brušenje so običajno doseženi po 7 dneh (odvisno od temperature in relativne vlažnosti).

Brušenje naj poteka vzdolžno po oblogah, z brusnim papirjem granulacije P80 – P120.

Priporočljivo je, da uporabljate le tekoče milo, razredčeno z vodo ali morsko vodo, nato pa vse temeljito 
sperite. Izogibajte se agresivnim čistilom, sodi, belilom in čiščenju s strojem ali s trdimi ščetkami.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT 
(Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne 
izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar 
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo 
točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen 
ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na 
informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Osnovne informacije:

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Oblika:

Osnova: 

Barva:

Rok uporabe: 

Tarifna številka:

VOC:

Gladka pasta

MS polimer 

Črna / siva

18 mesecev

3214  90 00

0

Sušenje na osnovi vlageMehanizem strjevanja: 

Gostota:

Čas formiranja skorje: 

Čas odprtja:

Čas sušenja:

1.42 g/ml

15 min (200C/50%RH) < 

15 min (200C/50%RH) 

24 ur

Čas sušenja v 24 urah:     2-3 mm (200C/50%RH)

50-55Trdota Shore A: 

Sprememba volumna: 

Temperatura nanosa: 

< 3%

+50C do +350C

Temperaturna  odpornost: -400C do +1000C

Natezna trdnost (100%): 1.5 – 1.7 MPa (DIN 53504 

Natezna trdnost (pri prelomu):  2.7 - 3 MPa (DIN 53504)

350 %Raztezek pri pretrgu: 

Strižna napetost:

Odpornost na trganje:

Ni določeno

12 N/mm (ASTM D 624-73)
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