
  

TESNILNI IN LEPILNI MATERIALI 

Tesnilne in lepilne mase, materiali za RAL montažo, silikoni, montažne pene, butilni trakovi, 
 

podložni trakovi, silikonski profili, steklarski kiti, UV lepila 

Trgovsko storitveno podjetje FERK d.o.o., Spodnji trg 2a, Vuzenica 
www.ferk.si, info@ferk.si 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SILIKONI 

EGOSILIKON 100 steklitveni 
EGOSILIKON 110 akvarij 
EGOSILIKON 111 živilska industrija 
EGOSILIKON 120 visokotemperaturni 
EGOSILIKON 151 profesional sanitarni 
EGOSILIKON 191 sanitarni 
EGOSILIKON 210 B1 protipožarni 
EGOSILIKON 333 strukturni 
EGOSILIKON 351 kamen 
EGOSILIKON 352 efekt 
EGOSILIKON 365 bazen 
EGOSILIKON 460 nevtralni 

EGOSILIKON 700 dvokomponent  

 

EGOSILIKON 100 steklitveni 
Enokomponentna tesnilna masa za steklo, aluminij, PVC, akril, polikarbonat itd.. Odporna na vremenske vplive, staranje in UV 
obstojna. Ustreza DIN 18545, DIN EN ISP 11600 G 25 LM.  
EGOSILIKON 110 akvarij 
Enokomponentna masa za lepljenje in zatesnitev stekla pri akvarijih  in drugih steklenih konstrukcijah. Odporen na vremenske 
vplive, vlago,  staranje in UV obstojen. Ustreza  DIN 18545-D, DIN 32622.  
EGOSILIKON 111 živilska industrija 
Certificiran za stik z živili.  Za tesnjenjem povezovanje spojev v podjetjih s proizvodnjo hrane in skladiščenju (kuhinje, trgovine, 
hladilnice itd.). Odporen na vremenske vplive, staranje in UV obstojen.  Ustreza DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 
LM. 

EGOSILIKON 120 visokotemperaturni 
Visokotemperaturni silikon je kratkotrajno odporen na temperaturo do 300°C. Uporablja se za protipožarno zatesnitev .  Odporen 
na vremenske vplive, staranje in UV obstojen. Ustreza DIN 18545-D, DIN EN ISO 11600 G 20 HM, DIN EN ISO 11600 F 20 HM. 

 
EGOSILIKON 151 profesional sanitarni 
Za visoko kakovostno tesnjenje spojev v sanitarnih prostorih. Odporen na razredčene kisline, baze in čistila za gospodinjstvo . 
Odporen na vremenske vplive, staranje in UV obstojen. Ustreza DIN  18545-E, DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 
LM. 

EGOSILIKON 191 sanitarni 
Za tesnjenje spojev in povezav v sanitarnih in vlažnih območjih. Odporen na vremenske vplive, staranje in UV obstojen. Ustreza 
DIN 18545-E. 

 
EGOSILIKON 210 B1 protipožarni 
Certificiran silikon visoke kakovosti, gorilni razred B1, za zadrževanje širjenja požara in požarno odporno zatesnitev.  Odporen na 
vremenske vplive, staranje in UV obstojen. Ustreza DIN 18545-E, DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 LM. 

EGOSILIKON 333 strukturni 
Visokokvalitetni silikon za tesnjenje sodobnih steklenih arhitektur, kot so zimski vrtovi, zastekljene strehe itd. (dvostranska 
strukturna zasteklitev). Odporen na vremenske vplive, staranje in UV obstojen. Ustreza DIN EN ISO 11600 G 20 HM, DIN EN ISO 
11600 F 20 HM, DIN EN 1286. 

EGOSILIKON 351 kamen 
Enokomponentni silikon za zatesnitev povezav in spojev pri naravnem in umetnem kamnu.  Odporen na vremenske vplive, 
staranje in UV obstojen. Ustreza DIN 18540, DIN 18545-E, DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 LM. 

 
EGOSILIKON 352 efekt 
Silikon s posebno teksturo za idealno ujemanje sklepov pri naravnem ali umetnem kamnu. Odporen na vremenske vplive, 
staranje in UV obstojen. Ustreza DIN 18540, DIN 18545-E, DIN-EN 11600 G 25 LM, DIN-EN 11600 F 25 LM. 

 
EGOSILIKON 365 bazen 
Kakovostna tesnilna masa za fugiranje sklepov , kateri bodo pod vodo, za sklepe v bazenih itd. Odporen na vremenske vplive, 
staranje in UV obstojen. Ustreza DIN 18545-E, DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 LM, DIN 52452-4.  
EGOSILIKON 460 nevtralni 
Tesnilna masa za zatesnitev raznih aplikacij, še posebej stekla pri oknih. Odporen na vremenske vplive, staranje in UV obstojen.  
Ustreza DIN 18540, DIN 18545-E, DIN EN ISO 11600 G 25 LM, DIN EN ISO 11600 F 25 LM, DIN 52452-4,A1. 

 
EGOSILIKON 700 dvokomponentni 
Dvokomponentna tesnilna masa za tesnjenje spojev v gradbeništvu (kovine, steklo, les, beton, keramika, plastika itd.). Odporen  
na vremenske vplive, staranje in UV obstojen.  
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LEPILNE MASE 

EGOFLEX 401 1K poliuretansko lepilo 
EGOFLEX 421 konstrukcijsko lepilo 
EGOFLEX 423 za tla in povezovalne sklepe 
EGOFLEX 441 montažno lepilo 
EGOFLEX 471 2K konstrukcijsko lepilo 
EGO MS POLYMER 801  
EGO MS POLYMER 805 
EGO MS POLYMER 806 
EGO LEPILO ZA OGLEDALA 
EGOCRYL 500 in 530 
EGOSEAL  

EGOFLOTT 
EGOPLAST lepilo za folije 
EGOPOXID 

 

                             EGOPLAST lepilo za folije   

                                   S pomočjo izjemnih lastnosti, lahko EGOPLAST FK nepredušno zapre stične povezave in zlahka uresniči 
primerno  

                                   

zatesnitev kritičnih točk pri zrakotesnosti celotne stavbe.

 
 
                                   - lepljenje in tesnjenje paropropustnih in paronepropustnih folij 
                                   - lepljenje folij na omet, les, beton, kovine, različne plastike ipd. 
 

                                            

EGOPOXID 

Dvokomponentno lepilo za lepljenje stikov med naravnim kamnom in kovino. 

 



 

 

 

 

 

  

                        EGO MS POLYMER 

                              Lepljenje z EGO MS POLYMERI združuje številne lastnosti različnih lepil v enem izdelku. EGO MS POLYMERI so  
                            odporni na  vibracije  in imajo odličen oprijem na večino gradbenih materialov. Uporabljajo se lahko za lepljenje  
                            aplikacij v prostoru ali  zunaj na prostem.  

 
 
 
 
 
 
 
                               Lepljenje zaključnih letev                                  Lepljenje aluminij/steklo                                Lepljenje nastavkov v beton         
 
 
 
 
 
 
 
   
                                Lepljenje okrasnih letev                                     Pritrditev električnih polj v steno                   Lepljenje aluminija na beton  
 

Modernejše tehnike lepljenja z okolju prijaznimi tesnilnimi masami in lepili prihajajo vse bolj v ospredje. EGO MS POLIMER 
izdelki se uporabljajo za lepljenje aplikacij zunaj, kot tudi znotraj. Zaradi skladnosti z večino gradbenih materialov, dosegajo 
izjemno široko paleto uporabnosti. 
 

                 
Zatesnitev stika zid/tla                                             Zatesnitev okenskega okvirja od zunaj                    Zapiranje profilov pri steklenih stenah 

 

 
 
 
 
 
 
    

Fuga med steno in vhodom                                      Tesnjenje fug pri opečnem zidu                                Fuga pri pralnem betonu 

                   EGO LEPILO ZA OGLEDALA 

                   Visokokvalitetna enokomponentna tesnilna masa, ki s pomočjo zračne vlage reagira                                                                                          
                   v elastično snov, je namenjena lepljenju ogledal na različne podlage, kot so steklo, 
                   ploščice, les, porcelan itd. Na voljo je v beli barvi. 
                   Lepilo je odporno na UV žarke, vremenske vplive in staranje. 

 

IŠČETE PRIMERNI MATERIAL ZA REŠITEV VAŠEGA PROBLEMA? 
Pomagajte si z                                                         na spletni strani www.ferk.si. 
 

POTREBUJETE POMOČ PRI IZRAČUNU POTREBNE KOLIČINE SILIKONA/PU-PENE ZA FUGO? 
Za vas smo pripravili priročne                                                     , ki vam bodo vedno v pomoč.  
 

Za nasvete in informacije o novostih se prijavite na e-novice.  
 

ISKALNIKOM MATERIALOV   

PROGRAME ZA IZRAČUN   

 

 



 

 

 

  

TESNILNA MASA COLTOGUM 

Enokomponentna trajno elastična tesnilna masa, ojačana s 
poliestrskimi vlakni.  
 

UČINKOVIT PRODUKT ZA HITRA POPRAVILA. 

Uporablja se za zatesnitev raznih razpok, ne glede na to ali sneži, dežuje ali 

zmrzuje. Zatesni lahko razpoke široke tudi do nekaj milimetrov. Uporablja se 

na večini gradbenih materialov (asfalt, aluminij, pločevina, bitumen, PVC, 

beton, steklo, ploščice, lepenka, poliester, cink…) 

EGOFLEX   

EGO poliuretani so elastične lepilne in tesnilne mase, katere uporabljamo predvsem tam, kjer se od lepljenega spoja zahteva 
fleksibilnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesnjenje fug z EGOFLEX 441              Lepljenje ALU profilov                         Spoji v kotu stene / tal 
po DIN 18540                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepljenje naravnega kamna               Tesnjenje talnih fug na                    Lepljenje vogalnika 
na betonska tla                                     betonskih tleh  

 
 
 

 

 

 

 

 

EGOFLEX je zelo univerzalna tesnilno-lepilna masa, ki se uporablja za kakovostno lepljenje betona, naravnega kamna, keramike, 
cementa, lesa in lesenih izdelkov, kartonskih plošč, izolacijskih plošč, kovine, duroplast materialov, PVC in različne druge 
plastike itd. EGOFLEX se uporablja za industrijske, obrtne in gradbene aplikacije, kot so razne kovinske konstrukcije, vgradnja 
oken, stopnic, za lepljenje laminata in izolacijskih plošč, za pritrditev okenskih polic, za lepljenje naravnega kamna, za 
pritrjevanje plošč, stiropora in podobno. 

 

EGOFLEX 401 / EGO MS 801 / EGOSILIKON 300 / EGOSILIKON 460 

 

 

 

 

 

 

Zatesnitev talnih fug  z 

EGOFLEX 423 tesnilno maso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUTILNI TRAKI 

 

EGOTAPE 2000 – kaširan z alu folijo 
EGOFERM sanitarni trak – za tesnjenje kotnih fug v sanitarijah 
EGOFERM S KLOBUČEVINO – enostransko samolepilni butilni trak 
EGOFERM S KLOBUČEVINO RS – za vgradnjo oken in vrat 
EGO IZOLIRNI TRAK – z visoko izolacijsko in protivlažno odpornostjo 
EGO trak za nizke gradnje – predprofiliran samolepilni trak 
EGOTAPE 243 – predprofiliran izravnalni trak 
EGOPOL – trak z visoko tlačno odpornostjo 
EGOBON 210 in 212 – montažni trak za vmesne tesnitve 
EGOFERM – univerzalni trak z odlično lepljivostjo in visoko trajno 
EGOFERM Z JEDROM – trak z vgrajenim distančnikom 

Z butilnimi trakovi dosežemo visoko nepropustnost za vlago in vodo pri tesnjenju povezav med oknom in zidom, delitacijskih 

ravnih rež  na fasadah, zidnih  razpok,  zimskih  vrtov,  svetlobnikih i td. Butilni trakovi imajo zelo dober oprijem na  različne 

gradbene materiale. Pri poroznih površinah se priporoča uporaba prednamaza EGOFERM HAFTKLEBER. 

 EGOTAPE 2000                           EGOPOL                                       EGO trak za nizke gradnje       EGOFERM sanitarni trak  

          

EGOFERM s klobučevino              EGOBON 210                              EGOTAPE 243                             EGO IZOLIRNI TRAK 

           

EGOFERM                                      EGOBON                                   
 

   
   

 

Zatesnitev sončnega kolektorja z EGOBON 
butilom in EGOSILIKONOM   
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PODLOŽNI TRAKI 

 

EGOPREN C1 in C2  

Vsestransko uporabni trak se uporablja na večini gradbenih materialov za zatesnitev različnih fug. 

 

 

 

 

 

Zatesnitev fuge v betonu              Fuga v opečnem zidu                     Zatesnitev lesenih elementov       Fasada iz pralnega betona  

 

 

 

 

 

Zatesnitev okenskega okvirja s pomočjo EGOPREN C traku. 

EGOPREN C predkomprimirani traki so na voljo v 

različnih dimenzijah in se popolnoma prilagodijo 

velikosti fuge, katero želimo zatesniti. Primerni za 

RAL montažo. 

 

 

 

 

 

 

 
EGOPREN – celično zaprti PE trak z zaščitnim filmom 
EGOPREN S – celično zaprti PE trak brez zaščitnega filma 
EGOPREN C1 – 600 Pa ekspanzijski trak 
EGOPREN C2 – 300 Pa ekspanzijski trak 
EGO PU polnilna vrvica – odprtocelična poliuretanska vrvica 
EGOPREN PE polnilna vrvica – zaprtocelična penasta vrvica 
EGO 3E IDA – multifunkcionalni predkomprimiran trak 
EPDM PROFILI 



NAPAKE V PRAKSI, ki jih lahko rešimo z EGOSIL trakom 

 

 

 

SILIKONSKI PROFILI 

 

EGOSIL TAPE 960 gladek 
EGOSIL TAPE 960 strukturiran 
EGOSIL TAPE 970 
SILIKONSKI PROFILI 
STEKLOTESNITVENI PROFILI 

 

STEKLARSKI KITI 

 

LEINOKITT – za zasteklitev na lesenih in  kovinskih okvirjih 

SB 11 – kit za stekla 
SB 25 – kit za izolacijska stekla 
EGOSIT – hitrovezujoči kit za zasteklitev navadnega in izolacijskega  
stekla v lesen in kovinski okvir 

 

EGOSIL TAPE se je izkazal kot zelo 

primeren za sanacije steklenih streh. 



 
 

PIŠTOLSKE MONTAŽNE PENE 
 

PIŠTOLSKA MONTAŽNA PENA EGOMAT 
ZIMSKA PIŠTOLSKA MONTAŽNA PENA EGOMAT 
2K MONTAŽNA PENA EGOMAT 

EGOMAT pištolska pena ima lastnosti visoke toplotne in zvočne izolativnosti. Njena 

posebnost je izjemno malo razširjanje, kar pomeni da ne tišči in je še posebej primerna 

za zapolnjevanje manjših fug, pri vgradnji oken in vrat ter drugih elementov. Hkrati 

omogoča zelo natančno doziranje in skoraj nič odpada. 

LEPILA CONLOC 

PRIPOMOČKI in ORODJA 

ČISTILA 

 

PIŠTOLE ZA KARTUŠE – ročne, pnevmatske 
PIŠTOLE ZA ČREVESA – ročne, pnevmatske, akumulatorske 
PIŠTOLE ZA DVOJNE KARTUŠE 
SILIKONSKE GLADILKE 
VOZIČEK ZA LEPLJENJE PVC označevalnih trakov 
APLIKATOR za lepljenje lepilnih trakov – ročni 
UV svetilke  

 

 

CONLOC 901 in 902 – specialno čistilo za odstranjevanj mastnih madežev in nečistoč (kovina, 

keramika, naravni kamen, PVC, lakirane kovine, steklo ipd.) 

EGOVIT 100 – specialno čistilo za odstranjevanje mastnih madežev in nečistoč (kovina, 

keramika, steklo ipd.) 

EGODUR RM – organsko topilo in čistilo za čiščenje orodja 

UV LEPILA 
SILIKONSKA LEPILA 
CIANOAKRILATNA LEPILA 

 

 

 

 

 

                                                                                          Lepljenje steklo/steklo        Steklo/kovina                         Steklo/kamen                     

EGOMAT dvokomponentna poliuretanska pena z visoko  
zvočno in toplotno izolativnostjo, posebej primerna za  
odprtine, kjer ni zračne vlage (npr. montaža stekla v  
U-profil).   

                                                                                          

UV LEPILA CONLOC 
 
UV lepila omogočajo brezhibno estetiko 
izdelkov in so odlična izbira za lepljenje 
stekla na steklo, stekla na kamen ali 
kovino. Poleg prozorne so lepila na voljo 
še v drugih različnih barvah – rumena, 
rdeča, modra, zelena in črna.  

 



  
Z RAL montažo poskrbimo, da se lastnost izolativnosti,   ki   jo   ima   okno,   prenese   na tesnjenje med oknom in gradbenim 
elementom. Pri  RAL  montaži  velja, da  mora biti  spoj med oknom in gradbenim elementom zatesnjen tako, da ustreza visokim 
zahtevam. 
 

Vgradnja okna po sistemu RAL je možna na več načinov, pri čemer tesnjenje izvedemo v treh korakih. 

 
 

Notranje (1) – paronepropustno (difuzijsko zaprto) tesnjenje 
                           EGOFERM RS  
                           EGO FI tesnilna folija  
               EGOCRYL 530 
 
Vmesno (2) – visoko zvočno in toplotno izolativno tesnjenje 
            EGOMAT montažna pena 
 
Zunanje (3) – paropropustno(difuzijsko odprto)  tesnjenje 
                         EGOPREN C1 ali C2 
                         EGO FA tesnilna folija  
             EGO SILIKON 333 
               EGO SILIKON 460 
 

RAL MONTAŽA – vgradnja oken po sistemu RAL 

RAL MONTAŽA – z butilom in predkomprimiranim trakom 

Zunanja stran (1): 
EGOPREN C 
 
Vmesno tesnjenje (2): 
EGOMAT MONTAŽNA PENA 
 
Notranja stran (3): 
EGOFERM butilni trak 
 



  

RAL MONTAŽA – z EGO tesnilnimi folijami FI in FA 

RAL MONTAŽA – z EGO 3E IDA tesnilnim trakom 

Enostavna izvedba RAL montaže v samo enem koraku. Trak EGO 3E IDA nadomesti 

običajno 3-stopensko zatesnitev v enem samem koraku. 

Trak je obstojen proti vremenskim vplivom, dobro zvočno in toplotno izolativen. Na 

voljo je v različnih dimenzijah, odvisno od velikosti fuge, katero tesnimo. 

Notranja stran: 
 EGO folija FI 

 
Vmesno tesnjenje: 
EGOMAT MONTAŽNA PENA 

 
Zunanje tesnjenje: 
EGO folija FA 
 

Oba folijska traka je mogoče na okenski okvir 

samolepilno pritrditi, na špaleto pa ju zalepimo 

z EGOPLAST FK lepilom. 

 

TURBO VIJAKI 

Vijaki za vijačenje neposredno v zid (beton), različnih dolžin, torx 30. 
Kapice za vijake različnih barv. 



 

Imate vprašanja glede naših materialov? 
 

Na voljo smo vam preko telefonske številke 
+386 (0)2 87 90 130 
+386 (0)41 677 506 

 
   in preko e-maila 

info@ferk.si

 
Trgovsko storitveno podjetje 

FERK d.o.o. 
Spodnji trg 2a 

SI – 2367 Vuzenica 
 

Tel. +386 (0)2 87 90 130 
GSM +386 (0)41 677 506 
Fax. +386 (0)2 87 90 131 

 
E-mail: info@ferk.si 

www.ferk.si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


