
©2021 The Gorilla Glue Company
A feltüntetett tartalmak kizárólag a Gorilla Glue Company tulajdonát képezik.

KATALÓGUS
2021

Made in USA



The Gorilla Glue Company  |  Badzsuz Kft.  | 2167 Vácduka, Széchenyi út 4. | info@gorillaglue.hu 

A földkerekég legkeményebb munkáihoz®

Rólunk
A Gorilla Glue Company az ohiói Cincinnatiban alakult és már több, mint két évtizede értékesíti a Gorilla 
Glue® termékeit. A ragasztó használatát először Indonéziában tesztelték tölgyfabútorokon, ahol a 
fogyasztók rendkívül sokoldalú felhasználhatóságot tapasztaltak, ezáltal a kereslet hirtelen hatalmasat 
ugrott. A célunk olyan termékek létrehozása volt, melyek lenyűgöző eredményeket hozhatnak majd a cég 
számára. A kínálat bővítésével ez sikerült is. 
Megalkottuk a  Gorilla Tape®-t, Gorilla® Super Glue-t, Gorilla® Wood Glue-t, Gorilla® Epoxy-t és a Gorilla® 

Construction Adhesive-t. A Gorillánál hiszünk a kiemelkedően magas minőségű termékekben, ezért csak 
olyan anyagok kaphatják meg a Gorilla nevet, melyek minden szabványunknak és szigorúan ellenőrzött 
követelményünknek 100%-ban megfelelnek.
A kiváló termékeink mellett küldetésünk a céget is naggyá tenni! A Gorilla Glue Company egy családi 
tulajdonban levő és családi üzemeltetés alatt álló vállalat. Büszkék vagyunk a baráti légkörre és a szellemes, 
de nemkevésbé hiteles termékeinkre. Dolgozóink az elsőszámú értékeink, ezért  menedzsmentünk 
különösképp ügyel a munkakörülményekre, elkötelezetten védi a családi értékeket és munkakultúrát. 



Elérhető felhasználbarát weboldal

A YouTube csatornánk több mint 352 millió megtekintéssel 
és  31.500 követővel rendelkezik

A barkácsragasztók vezetőmárkája a Gorilla Glue az USA-ban 

34% 28% 33%

66% 72% 74%
Gorilla Glue egyéb egyéb

egyéb Gorilla Tape Gorilla Super

Már magyar 
nyelven is!

Egyes videóink nézettsége 
meghaladja a 60 milliót is
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Extra erős ragasztószalag 
Víz és időjárásálló.  Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen felületeken is.
Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak

és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. Nem hagy ragasztófoltot.

1. réteg

Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém 
hideg vagy meleg

2.réteg

Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg

Extra vastagságú hátlap
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A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

SILVER GORILLA TAPE ®SILVER GORILLA TAPE



Clear repair ragasztószalag
Nagy teherbírású 100%-ban vízálló ragasztószalag. Légzáró és időjárásálló. 

Az UV sugarakkal szemben is ellenáll. Felülete kristálytiszta. 
Használata rendkívül egyszerű, kézzel téphető.

HASZNÁLATA

Ügyeljünk a száraz tiszta felületre!

1. A javítani kívánt felülettől
nagyobb szalagot tépjen le,
ujjlenyomatot ne hagyjon a
ragasztani kívánt felületen.

2. Dörzsölje a szalagot a felületre
erőteljesen, különösen az éleknél.

3. Ismételje meg ugyanezt
a folyamatot hátoldalról is
(ha hozzáférhető).
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GORILLA CLEAR REPAIR TAPEGORILLA CLEAR REPAIR TAPE®

A földkerekég legkeményebb munkáihoz®



www.gorillaragaszto.hu

Gorilla® Heavy Duty
ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

Extra Erős Építési Ragasztó

Elképesztően erős, nagy teherbírású 100%-ig vízálló ragasztó. Fúrás, 
csavarozás, szögelés helyett is használható. Helyettesíti az összes 

építőipari, szerelési és tömítőanyagot.Alkalmas szinte minden felületre 
padló, aljzat, tükör, gipszkarton, járólap, habanyagok, fa, kő, fém, 

márványra, kerámia, szaniterek szerelésére stb.
Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, 

repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

- Elképesztően erős és gyors
- Teljes száradás 24-48 óra
- Nagy teherbírású
- 100% vízálló
- Kül- és beltérre
- Extrém időjárásálló
- Réskitöltő. Tömítésére is alkalmas
- Festhető, fúrható, megmunkálható
- Oldószermentes (tükörhöz is alkalmas)

80grammos

kiszerelésben

A földkerekég legkeményebb munkáihoz®

©2021 The Gorilla Glue Company | A feltüntetett tartalmak kizárólag a Gorilla Glue Company tulajdonát képezik.



Epoxy kétkomponensű ragasztók 
A Gorilla az epoxy-ragasztót egy új szinre emelte. Könnyen adagolható és 

alkalmazható. Erős, hosszantartó kötést nyújt háztartási és autóipari 
javításokhoz egyaránt. A hibrid technológia fokozza a rugalmasságot és 

ütésállóságot biztosít. Fémekre, fára, kőre, kerámiára, üvegre és különböző 
műanyagokra is használható.
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GORILLA EPOXYGORILLA EPOXY
®

A földkerekég legkeményebb munkáihoz®

www.gorillaragaszto.hu
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Oldószer és vegyszerálló

Extrém időjárásálló

Vízálló

Réskitöltő

Kötési ideje 5 perc

Kristálytisztára köt

Kül- és beltérre 

Zárókupakkal rendelkezik



Poliuretán alapú ragasztók

www.gorillaragaszto.hu

ORIGINAL GORILLA GLUE
®

ORIGINAL GORILLA GLUE

100%-ban vízálló
Extrém helyzetekben is megállja a helyét.
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A földkerekég legkeményebb munkáihoz®

Sokoldalúan alkalmazható
Fémre, fára, kőre, kerámiára, üvegre, 
betonra, műanyagra, habanyagokrabetonra, műanyagra, habanyagokra

Extrémidőjárás-álló
Kül- és beltérre egyaránt

Megmunkálható
Festhető, csiszolható
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Hihetetlen erős. Ideális beltéri és kültéri felhasználáshoz egyaránt. Lenyügőző 
teljesítményt nyújt és a sokoldalúan alkalmazható, függetlenül attól, hogy 

milyen felületről legyen szó.



Super Glue Pillanatragasztó
Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van 

kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. 
Használata egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

®Gorilla Super Glue

Rugalmas 

Beszáradásmentes
(fém heggyel a kupakban)

Gumirészecskéket tartalmaz 

Fára, fémekre, kőre, kerámiára, 
műanyagokra, papírra, gumira

CSŐVÉG
Preciziós fej a gyors és 
egyszerű adagoláshoz

ECSET
Finom sörtéjű kefe a 
pontos felkenéshez

www.gorillaragaszto.hu
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A földkerekég legkeményebb munkáihoz®



Super Glue GÉL Pillanatragasztó
Gél állagának köszönhetően nem folyik.
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GORILLA SUPER GLUE
®

GORILLA SUPER GLUE

A földkerekég legkeményebb munkáihoz®

Ütésálló
a parányi gumirészecskék fokozzák az 
ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan 
újrahasználható lesz a tárgy

Beszáradásmentes
a forradalmian új kivitel egy beépített fém 
tűvel meggátolja a ragasztófej eldugulását

Felhasználóbarát 
cseppmentes, nem folyik

Rugalmas

Sokrétűen alkalmazható

www.gorillaragaszto.hu
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 Super Glue Pillanatragasztó 15gr
Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van 

kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Használata 
egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.
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GORILLA SUPER GLUE
®

GORILLA SUPER GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

Rugalmas 

Beszáradásmentes
(fém heggyel a kupakban)

Gumirészecskéket tartalmaz 

Fára, fémekre, kőre, 
kerámiára, műanyagokra, 
papírra, gumira

www.gorillaragaszto.hu
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Camo extra erős terepmintás ragasztószalag
Kimagasló tulajdonságainak köszönhetően teljesen új felhasználási területeket nyitott a 

ragasztószalagok körében. 3 rétege által problémamentesen megtapad a durva, 
egyenetlen felüleleteken is, elzárva ezzel az apró lyukakat, réseket. A megvastagított 

hálós szerkezete méginkább strapabíróbbá teszi. Kézzel könnyedén téphető.

GORILLA TAPE  CAMO®GORILLA TAPE  CAMO
A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

Matt végeredmény
Tökéletes vadászathoz, horgászathoz, 
kempingezéshez és  kiegészítőkhöz.

Víz- és extrémidőjárás-álló       
Ellenáll  a nedvességnek, UV sugárzásnak és a 
szélsőséges hőmérsékletnek. 

8,2m x 48mm

1.réteg  - Erős, időjárásálló bevonattal,
jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg  - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg  - Extra vastagságú hátoldal

www.gorillaragaszto.hu

©2021 The Gorilla Glue Company | A feltüntetett tartalmak kizárólag a Gorilla Glue Company tulajdonát képezik.



Kristálytiszta kétoldalas ragasztószalag
Víz és időjárásálló, kültéri és beltéri használatra egyaránt kíváló.  Elképesztően erős, azonnali 

tapadást biztosít, tartós élettartamú. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a 
nedvességnek, UV sugárzásnakés a szélsőséges hőmérsékletnek. Soha nem sárgul meg. 

Akár 5kg-ot is elbír.

műanyagra

különböző fémekre

fára

üvegre

téglára

kerámiára

kőre

és sok minden másra!

®GGORORIILLLLAA M MOUOUNNTTIINNGG T TAAPPEE
A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

www.gorillaragaszto.hu
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Faragasztó
Legyen szó bármilyen típusú faragasztásról, a Gorilla Wood Glue a legjobb 

választása. Vízálló, kültéren és házon belül is ideálisan alkalmazható.
Asztalosok és hobbi barkácsolók számára is ajánlott.

Nem hagy maga után ragasztónyomot, természetes színűre szárad.
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GORILLA WOOD GLUE
®

GORILLA WOOD GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

www.gorillaragaszto.hu
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Extrém erős
Versenytársainál jóval gyorsabban szárad.

Egykezes használat
Egyszerű a nyitás és zárás a feltolható 
zárókupakkal

Gazdaságos 
 200ml nagyjából 11m² felületre elegendő



GORILLA RAGASZTÓK

nehéz javítások különböző felületeken, 
bel-és kültéren egyaránt

átlátszó ragasztásigényú 
javításokhoz, tágulásmentesen

Építészeti, ács-barkács feladatokra, ha 
bármiféle faanyagról van szó.

Ragasztási folyamat 10-15 perc maxmimum 5 perc 5-10 perc 5-10 perc

Szorítási idő 1-2 óra 2 óra  20-60 másodperc 20-30 perc

Száradási idő 
100% 24 óra alatt

80% 1-2  óra alatt könnyen kezelhető 2 óra elteltével festhető 1 óra elteltével1 80% 1-2 óra alatt

Kültér 100% vízálló vízálló 100% vízálló D3 vízálló

Tágulás van nincs nincs nincs

Száradási szín világosbarna kristálytiszta áttetsző fehér természetes faszín

Kész állapot csiszolható, festhető csiszolható, festhető csiszolható, festhető csiszolható, festhető, fúrható
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Fém

Kő

Kerámia

Üveg

Műanyag3

PVC lemez4

Tégla

Beton

Habszivacs5

Papír

Gumi

Szövet

1Ne használjon olaj alapú festéket! 2Felhasználása nem ajánlott nedves fafelületeken.. 3A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. 4PVC vízvezetékhez nem ajánlott.. 5Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).

Kinti-benti használatra, akár víz alatt is. 
Kemény kötés, mely tartós marad.



GORILLA RAGASZTÓK

Ragasztási folyamat

Szorítási idő

Száradási idő 
100% 24 óra alatt

Kültér

Tágulás

Száradási szín

Kész állapot
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Fa

Fém

Kő

Kerámia

Üveg

Műanyag3

PVC lemez4

Tégla

Beton

Habszivacs5

Papír

Gumi

Szövet

1Ne használjon olaj alapú festéket! 2Felhasználása nem ajánlott nedves fafelületeken.. 3A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. 4PVC vízvezetékhez nem ajánlott.. 5Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).

Azonnali megoldás beltéri feladatokhoz. Tartós, réskitöltést és oldószerálló 
kötést igénylő javításokhoz

Alkalmas konyhában, fürdőszobában, ablakok, 
ajtók, nyílászárók, csövek, lefolyók tömítésére.

Szövetekhez, kézműves projektekhez.  
Mosógépbarát.

közben nem mozdítható 5 perc 10 perc

tartsuk 10-45 másodpercig 30 perc 10-30 perc

2-4 perc 

finoman kezelhető 30-60 másodperc után finoman kezelhető 30 perc után fixált állapotban 30 perc után finoman kezelhető 5 perc után

nem ajánlott vízálló 100% vízálló 100% vízálló

nincs nincs nincs nincs

áttetsző áttetsző áttetsző áttetsző

csiszolható csiszolható, festhető1 nem festhető csiszolhat, festhető

2

2-4 perc 



GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

1Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. 2 Nyomás alatt levő csővezetékeken nem használható!   3 Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes ellenállás: -17°C és 93°C között.

100% vízálló cseppálló 100% vízálló

Lyukak, repedések, rések stb. foltozására.
Tökéletes megoldás kültéri 

tartós javításokhoz. 

rugalmas időjárásállóvíz alatt is tapad1,2

fix tapadás kül-és beltéri 

vegyes 

felületekhez

fix tapadás

100% vízálló
extrém

időjárásálló

KÉTOLDALAS 
RAGASZTÓSZALAGOK

FOLTOZÓ/TÖMÍTŐ 
RAGASZTÓSZALAGOK

EXTRÉM ERŐS 
RAGASZTÓSZALAGOK

Tartós tapadást garantál 
mindenféle sima és 

egyenletlen, durva felületen is!

Főbb 
jellemzők

Vízellenállás

Légzáró

UV ellenállás

Teljesítmény extrém
hőmérsékletekben 

Tapadás durva
felületeken

Végleges megoldás 

Alkalmazása



ÁTTETSZŐ 

RAGASZTÓSZALAGOK

cseppálló 100% vízálló

Háztartásbeli 
ragasztásokhoz, javításokhoz 

kül- és beltéren egyaránt. 

Légzárást és vízállóságot 
igénylő javításokhoz 
(például medencék).

GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

rendkívül erős

időjárásálló 
külső réteg 

Even Sticks

víz alatt is tapad1,2

3 rétegű1 rugalmas rendkívül erős

RÉTEGEZETT 
RAGASZTÓSZALAGOK

+36-20/2332499

A FÖLDKEREKSÉG 
LEGKEMÉNYEBB 
MUNKÁIHOZ ®

Vízellenállás

Légzáró

UV ellenállás

Teljesítmény extrém
hőmérsékletekben 

Tapadás durva
felületeken

Végleges megoldás 

Alkalmazása

Főbb 
jellemzők

1Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. 2 Nyomás alatt levő csővezetékeken nem használható!   3 Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes 
ellenállás: -17°C és 93°C között.

www.gorillaragaszto.hu



Gorilla display-ek
A földkerekség legkeményebb munkáihoz®
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Kihelyezési lehetőségek
A földkerekség legkeményebb munkáihoz®
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A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

Jegyzetek
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A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

Jegyzetek
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A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

Jegyzetek
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Made in USA
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