
 

Strešno okno 
 
Strešno okno je del avtodoma, pri katerem je še posebej 
pomembna kvalitetna zatesnitev. V tem primeru 
priporočamo uporabo okroglega EGO butila, ki je v obliki 
vrvice in se namesti v ozki kanal. Za morebitno dodatno 
zatesnitev uporabite EGOTAPE 2000. 

Streha in stranski deli 
 
Za tesnjenje na zgornjem delu strehe ali stranskih delih 
uporabimo butil (EGOBON 217) ali poliuretansko lepilo-
tesnilno maso (EGOFELX 441), katera omogoča 
pritrjevanje aluminijastih profilov- 

Servisna loputa 
 
Z uporabo butila (EGOBON 217) ali lepilnih mas 
(EGOFLEX 441, EGO MS POLIMER 805, EGOFLOTT) boste 
dosegli zatesnitev, ki bo odporna na morebitne stike s 
slano vodo ali mastnimi snovmi. 

Izbokline za luči 
 
Za montažo plastičnih delov, kot so npr.smerniki, luči ipd. 
uporabimo ravni EGO butilni trak (EGOBON 217) ali 
lepilno-tesnilno maso (EGOFLEX 441, EGO MS POLIMER 
805). 

Prezračevalne/hladilne enote 
 
Na področju hladilnih enot, klimatizacij in zračnikov so 
materiali izpostavljeni vodni pari, visokim temperaturnim 
raztezkom ipd., pri čemer moramo paziti pri izbiri pravilih 
materialov, ki se ne smejo krčiti ali razpokati. Temu 
ustreza uporaba butilov, kot so EGOFERM in EGOBON. 

EPTM- /APTK- ali neoprenska tesnila 
 
Tesnila je potrebno zalepiti s primernim lepilom na 
osnovi cianoakrilata, kor je CONLOC CA 528. 

Kabelske odprtine/karoserija 
 
Območje, kjer lahko pride do stika z vodo, slano vodo, 
umazanijo, vlago ipd. morajo biti primerno zatesnjena. 
Kabel lahko npr. zavijemo z EGO izolirnim trakom. 

Prekrivanje stranskih sten 
 
Prekrivanje stranskih sten izvedemo tako, da fugo 
zapremo z butilom, na katerega nato namestimo okrasno 
letvico.  

Sanitarna območja/ 
mokri prostor 
 
Na področju kjer je tuš, 
stranišče, umivalnik ipd. se 
pogosto pojavlja plesen ter 
nabira prah in umazanija 
(uporabimo EGO SILIKON 
151/191).  

Kuhinjski delovni pult 
 
Za montažo delovnih 
pultov in podobnih polic je 
potrebno uporabiti zelo 
močno lepilo. Za hitro in 
učinkovito lepljenje 
uporabite EGOFLEX 441 ali 
EGO MS POLIMER 805.  

Obrobe kuhinjske plošče 
 
Priporočamo silikon, ki bo 
odporen na vlago in 
umazanijo ter lahko pride v 
stik z živili in pri tem ni 
škodljiv. Za silikoniziranje 
uporabite EGO SILIKON 
351/352.  

Montaža polic, omare 
 
Za hitro in učinkovito 
lepljenje polic in podobnih 
delov, pri montaži 
uporabimo lepilo-tesnilno 
maso EGOFELX 441. 

Stransko / zadnje steklo 
 
Za namestitev in zatesnitev 
okenskega okvirja na 
stranskih in zadnjem steklu, 
priporočamo uporabo 
elastične lepilno-tesnilne 
mase EGOFLEX 441 in EGO 
MS POLIMER 805. 

Tesnjenje okna 
 
Za zatesnitev ali 
popravilo potrebujemo 
UV odporno in na 
vremenske vplive 
obstojno elastično 
maso (EGO MS 
POLIMER 805).  

Področje lepljenja/tesnjenja je označeno z rdečo barvo. 


