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Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, kép-
lékenyen rugalmas 
tömítőanyag kültéri és 
beltéri használatra ÖKO 
kivitelben.

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű tömítő-
anyag.

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, képlé-
kenyen rugalmas tömítő-
anyag. 

fehér

fehér

fehér

fehér

törtfehér

A vödrös verzióban 
csak fehér!

átlátszó

szürke

szürke

barna

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, képlé-
kenyen rugalmas tömítő-
anyag.

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű,  
képlékenyen rugalmas 
tömítőanyag. Kültéri hasz-
nálatra javasolt.

Akril bázisú, csiszolható 
tömítőanyag.
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Kevesebb káros anyagot bocsát ki 
(emisszió).  Megfelel a RAL UZ 123 
szabványnak (Blauer Engel). A kartus 
részben újrahasznosított műanyagból 
készült. Kitűnően tapad a legtöbb 
porózus felületre. Átfesthető: 
diszperziós és olajbázisú festékkel. 
Erősen nedvszívó aljzat esetén 
alapozó használata szükséges!
Hőállóság: -25 °C - +80 °C
Bőrképződés: 10 perc

Kitűnően tapad a legtöbb
porózus felületre. Átfesthető
diszperziós festékkel. Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó 
használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem folyik 
meg.
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

Kitűnően tapad a legtöbb porózus  
felületre. Átfesthető diszperziós 
és olajbázisú festékkel. Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó 
használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem folyik 
meg.
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C-+80 °C 

Kitűnően tapad a legtöbb porózus 
felületre. Átfesthető diszperziós 
és olajbázisú festékkel. Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó 
használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem 
folyik meg. Az anyag kinyomáskor 
még fehér, csak a kikeményedést 
követően válik átlátszóvá!
Bőrképződés: 15 perc
Hőállóság: -25 °C-+80 °C 

Jól tapad a legtöbb építőanyagon, 
porózus felületen is. Könnyen fel-
dolgozható.
Megkötés után átfesthető. Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó 
használata szükséges! UV-álló, 
időjárásálló. 
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

Csiszolás után átfesthető. Könnyen 
kezelhető, és szép egyenes felületet 
ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, 
fagyveszélyes anyag.

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, 
repedések kitöltésére

• Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, tégla, 
vakolat stb.

• Csatlakozó vagy kevéssé táguló 
hézagokhoz, fugákhoz

• Kül- és beltérben
• Nem alkalmas: márványra, természetes 

kövekre, bitumenes felületre, valamint  
földdel érintkező munkálatokra,  kezeletlen 
(nem alapozott) fémeknél és nedvességgel 
folyamatosan érintkező illesztéseknél

• Beltéri hézagok, rések, repedések 
kitöltésére

• Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, tégla, 
vakolat stb.

• Gipszkarton szerkezetekhez
• Csatlakozó vagy kevéssé táguló 

hézagokhoz, fugákhoz

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedé-
sek kitöltése

• Nyílászárók körül keletkezett hézagok 
tömítése

• Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömí-
tése

• Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és 
tömítése

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedé-
sek kitöltése

• Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagok-
hoz, fugákhoz

• Ablakpárkányoknál keletkezett rések 
tömítése

• Fa réseihez, repedéseihez lazúrozás előtt
• Kül- és beltérben egyaránt

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedé-
sek kitöltése

• Panelelemek közötti hézagok tömítése
• Gipszkarton csatlakozásoknál
• Csatlakozó és max. 20%-ig táguló héza-

gokhoz, fugákhoz

• Falrepedések tömítésére, felületi hibák 
javítására

• Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes 
felületek tapaszolására

• Szép egyenletes felületet ad
• Bel- és kültérben is
• Kiadósság: egy kartus 0,3 m2 -re elegendő 

1 mm-es vastagságban
• Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne 

használja

ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ 

310 ml

JUBILEUMI  
FESTHETŐ  

AKRIL 

300 ml

AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ 

310 ml

ÁTLÁTSZÓ
AKRIL

TÖMÍTŐ

310 ml

ESŐÁLLÓ
AKRIL

TÖMÍTŐ

310 ml
10 kg vödör

CSISZOLHATÓ 
FAL ÉS FA 
TÖMÍTŐ

310 ml

MESTER TÖMÍTŐK Jellege: Felhasználása:



bükk

fehér

szürke

juhar

barna

mahagóni

fehér

szürke

cseresznye

bézs

kőris/fenyő

tölgy

dió

wenge

v.szürke

sötétzöld

Egykomponensű, oldó-
szermentes, felhaszná-
lásra kész akril bázisú 
javítóanyag.

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, oldó-
szermentes tömítőanyag.

Elsősorban lakkozott és 
lakkozatlan parketták 
hézagainak kitöltésére 
alkalmas diszperziós 
anyag.

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, képlé-
kenyen rugalmas tömítő-
anyag.

Akril-diszperziós alapú, 
egykomponensű, képlé-
kenyen rugalmas tömítő-
anyag, speciálisan féme-
ken végzett munkákhoz 
igazodó összetételben.

Tulajdonságai: Műveleti fotó:

3

Kiválóan tapad a legtöbb porózus 
felületen. Felhasználásra kész, idő 
és pénz kímélő megoldás. Tiszta 
munkát tesz lehetővé. UV- és öre-
gedésálló. Festést követően tartós 
vízterhelésnek is kitehető.
Csiszolható, átfesthető. 
Bőrképződés: kb. 5 perc.
Hőállósága: -25 °C- +80 °C.

Hőállóság: - 40 °C - + 180 °C 
között. 
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. 
Ftalát mentes.  
Térfogatcsökkenés: 15-25%.
Feldolgozási hőmérséklet:  
+ 5 °C - + 40 °C.

Csiszolható, átfesthető a parkettával 
együtt.
Rugalmas, szagtalan és gyorsan 
szárad. 
Oldószermentes.

Jól tapad porózus és nem porózus  
felületre is. Könnyű felhordani és 
eldolgozni. Átfesthető akár már pár 
perc múlva. Erősen nedvszívó aljzat 
esetén alapozó használata szükséges!  
A matt festék nem fényesedik ki a 
tömítő felületén. 
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C-+80 °C
Fagyveszélyes anyag.

Kitűnően tapad alapozott 
fémfelületekhez.
Két fémfelület között tartósan 
lágy marad. Átlakkozható. Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó 
használata szükséges!
Időjárás- és öregedésálló.
Bőrképződés: 10 perc. 
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

• Rések, hiányosságok javítására ásványi 
alapokon: beton, vakolat, falazat stb.

• Faláttöréseknél
• Falazati fugák felújítására
• Tetőcserepek javítására
• Sérült élek kijavítására
• Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
• Bel- és kültérben

• Cserépkályha fugák tömítésére 
• Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó 

fugák tömítésére 

• Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagai-
nak tömítése felújításkor

• Új parkettázásnál a fal melletti hézagok 
kitöltése

• Kiváló tapadásának köszönhetően parketta 
szegély ragasztására

• Bel- és kültérben is

• Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
• Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
• Fa, beton, tégla, vakolat, csempe, kemény 

PVC felületre
• Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti 

hézagokba
• Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagok-

hoz, fugákhoz
• Beltérben
• Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak 

kitett helyekre ne használja

• Fémlemezek illesztéseinek, varratainak 
tömítése

• Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
• Csatlakozó vagy kevéssé táguló (max. 15%) 

fugákhoz homlokzaton is
• Nem alkalmas alapozás nélküli fém felüle-

tekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, 
márványra, terméskőre és bitumenes 
felületekre

GYORS
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

KAROSSZÉRIA 
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

FALAZAT 
és BETON 

JAVÍTÓ

310 ml

CSERÉPKÁLYHA
FUGÁZÓ*

310 ml

PARKETTA 
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ

310 ml

MESTER TÖMÍTŐK Jellege: Felhasználása:

Nem kell a festőszalaggal bíbelődnie a tömítéskor! 
Csak felhelyezi a csőrre, és már kezdheti is a munkát!
Lásd a 11. oldalon. 

PRAKTIKUS, KORSZERŰ 
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!



Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:

4

MESTER TÖMÍTŐK

antracit

Hagyományos, kencés üve-
gező gitt, mely tartalmaz 
rövid és hosszú olajokat.

Melegítés után vajszerű anyag, mely 
könnyen, finoman felhordható. 
Hézagmentes tömítést biztosít. 
Átfesthető alapozóval, oldószeres, 
olajos, diszperziós festékkel, 
zománccal. Nem rugalmas, 
fagyveszélyes.

• Régi ajtók, ablakok felújításához
• Műemlék épületek nyilászáróihoz
• Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
• Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
• Bel- és kültérben is

ÜVEGEZŐ
UNIVERZÁLIS 

GITT

550 g

Egykomponensű, vízüveg 
bázisú, magas hőállóságú 
tömítő- és ragasztóanyag. 
Oldószer- és azbesztmentes.

Szintetikus kaucsuk bázisú, 
vízzáró tömítőanyag.

Kiválóan tapad fémeken, téglán. 
Megkötés után nagyon kemény 
lesz. Hőálló tartósan 800 °C-ig,  
rövid ideig 1500 °C-ig.
Bőrképződés: 3-4 perc.

Jól tapad nedves felületen és enyhén 
olajos aljzaton is. Időjárásálló, 
UV-álló, átfesthető és tartósan 
rugalmas. Oldószert tartalmaz. 
Penészálló. Bitumen és réz felületre 
is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, 
enyhén elsárgulhat, de ez nem 
befolyásolja a tulajdonságait.
Bőrképződés: 15-20 perc. 
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

• Kályhák, kandallók tömítése
• Kazánok, füstcsövek tömítése
• Kémények hajszálrepedéseihez, hőálló kö-

vekhez
• Magas hőmérsékleten működő berendezé-

sekhez
• Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri 

tartós vízterhelés)

• Tetőn, homlokzaton, teraszokon
• Bitumenes felületek tömítésére
• Bádogos munkákhoz, rézre is
• Fa és beton tágulási hézagokba
• Sokoldalú segítség a ház körül
• Kül- és beltéri vízzáró tömítésre

1000 ˚C
HŐÁLLÓ

TÖMÍTŐ*

310 ml

TETŐMESTER
VÍZZÁRÓ
TÖMÍTŐ*

310 ml

átlátszó

bézs

Nagyon rugalmas, pe-
nészgátló hatású szilikon.

TREND színei

Ecetsav tartalmú, megkötés 
után szagtalan, nem veszélyes 
készítmény. Gombaálló adalékot 
tartalmaz. Tartósan rugalmas 
marad. 
Kitűnően tapad a legtöbb felületre. 
UV-álló és vízzáró.
Nem festhető.
Megengedett alakváltozás: 25%.
Bőrképződés: 17 perc. 
Hőállóság: -60 °C-+180 °C

• Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes 
helyiségben

• Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömí-
tése homlokzaton is

• Fürdőkád, mosdó és a fal közé
• Fali- és padlócsempékhez
• Időjárásnak kitett külső felületek, fugák 

tömítése
• Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, 

horganyra MESTER Semleges Szilikont 
használjon.

SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ

310 ml

átlátszó

vanília

bézs

aranypor

antracit

manhattan

fehér

homok

csokoládé

karamell
cementszürke

jázmin

selyem

sötétbarna

átlátszó

átlátszó

szürkefehér

fehér

fekete

Ecetsavas szilikon bázisú, 
széles körben felhasznál-
ható, nagyon rugalmas 
tömítő- és ragasztóanyag.

Tartós rugalmasságú 
ecetsavas szilikon tömítő- 
és ragasztóanyag.

Ecetsav tartalmú, megkötés után 
szagtalan, nem veszélyes készítmény. 
Tartósan rugalmas marad. 
Kitűnően tapad a legtöbb felületre. 
UV-álló és vízzáró.
Nem festhető.
Megengedett alakváltozás: 25%.
Bőrképződés: 17 perc. 
Hőállóság: -60 °C-+180 °C

Tökéletesen tapad üveghez, 
kerámiához, alumíniumhoz, festett 
fához, egyéb építőanyagokhoz. 
Tartósan rugalmas. Megkötés 
után vízálló, vízzáró és UV-álló. 
Kiválóan ellenáll a hagyományos 
tisztítószereknek, vegyszereknek.
Kinyomáskor ecetszagú, megkötés 
után szagtalan. Nem festhető.
Hőállóság: -40 °C-+180 °C

• Homlokzati fugák, hézagok tömítése
• Tágulási hézagok fugázása
• Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
• Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
• Időjárásnak kitett külső felületek, fugák 

tömítése
• Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, 

horganyra MESTER Semleges Szilikont 
használjon.

• Csatlakozási hézagok, fugák tömítésére 
épületekben, konyhákban, fürdőszobákban

• Különböző építőanyagok közötti hézagok, 
fugák tömítésére

• Üvegezéskor létrejövő fugák, rések 
tömítésére, ragasztásra

• Alumínium és fa ablakok üvegezésénél

SZILIKON 
TÖMÍTŐ 

RAGASZTÓ

310 ml

UNIVERZÁLIS
SZILIKON

280 ml

ÚJ

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:MESTER SZILIKONOK
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MESTER SZILIKONOK

átlátszó

átlátszó

átlátszó

vörösesbarna

Rugalmas, egykomponen-
sű, semlegesen térháló-
sodó, szilikon bázisú 
ragasztó- és tömítőanyag 
kül- és beltéri használatra.

Nagy teljesítményű, 
gombaálló adalékkal 
ellátott szilikon tömítési 
feladatokra szaniter helyi-
ségekben.

Szilikon bázisú, semleges 
(oxim rendszerű), tartósan 
rugalmas tömítő- és 
ragasztóanyag.

Nagy hőállóságú, rugal-
mas, ecetsavas szilikon-
bázisú tömítő- és ragasz-
tóanyag, amely ipari és 
háztartási használatra is 
kiválóan alkalmas.

Könnyen feldolgozható, kiváló ra-
gasztó, tömítő.  Tartósan rugalmas. 
Időjárás-, öregedés- és UV álló. Víz-
álló és vízzáró.  Jól tapad fémekhez, 
különféle műanyagokhoz.
Gombaállót tartalmaz.
Nem festhető.
Hőállóság: -40 °C - +150 °C
Bőrképződés: 10 perc.

Ecetsav tartalmú, megkötés 
után szagtalan. Penészálló. 
Tökéletesen tapad üveghez, 
kerámiához, alumíniumhoz, 
festett fához, alapozott fémekhez, 
egyéb építőanyagokhoz. Tartósan 
rugalmas. Megkötés után vízálló. 
Kiválóan ellenáll a hagyományos 
tisztítószereknek, vegyszereknek. 
Nem festhető.
Hőállóság: -40 °C - +150 °C

Kiválóan tapad üveghez, 
kerámiához, alumíniumhoz, festett 
fához, egyéb építőanyagokhoz. A 
fémeket  nem korrodálja. Megkötés 
után víz, UV- és penészálló. Tartósan 
rugalmas. Ellenáll a hagyományos 
tisztítószereknek, vegyszereknek. 
Szinte szagtalan (nem ecetsavas 
szagú). Nem festhető.
Hőállóság: -40 °C - +150 °C

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, 
tartósan 250 °C-ig. Tartósan 
rugalmas, olaj- és vízálló.
Nem festhető.
Bőrképződés: 10-12 perc.

• Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és kü-
lönféle műanyagok tömítésére, ragasztására

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedé-
sek kitöltésére

• Üvegezési feladatokra
• Fémekhez, szaniter helyiségekben
• Tető-, víz- és fűtésszerelési munkákhoz
• Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai 

berendezésekhez

• Konyhai és fürdőszobai csatlakozási 
hézagok, fugák tömítésére

• Szaniterek és csempék, burkolatok, 
zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák 
tömítésére

• Üvegezéskor létrejövő fugák, rések 
tömítésére.

• Kül- és beltérben

• Homlokzati fugák, csatlakozási és tágulási 
hézagok tömítésére repedések, rések 
kitöltésére

• Általános fugák tömítésére, ragasztásra
• Üvegezéskor létrejövő fugák, rések 

tömítésére (PVC, fa és alumínium 
ablakokhoz is)

• Tükör felragasztására (max: 1x1 m). 
1x1 méternél nagyobb tükrök esetében 
használja a MESTER SZUPER Mindent 
Ragasztót!

• Kül- és beltérben

• Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és 
csatlakozások tömítése

• Könyökelemek tömítése
• Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, 

fűtőtestek
• Sütőajtók üvegének ragasztása
• Ahol fontos a rugalmasság is

POLIKARBONÁT
TÖMÍTŐ

RAGASZTÓ

310 ml

FÜRDŐSZOBA
SZILIKON

280 ml

NEUTRÁLIS
SZILIKON

280 ml

300 ˚C
HŐÁLLÓ

SZILIKON*

310 ml

átlátszó fehér

fehér

fehér

fehér

barna

Semleges összetételű, 
oximrendszerű, nagyon 
rugalmas szilikon tömítő- 
és ragasztóanyag.

Semleges, oxim-rendszerű 
(pH=7), szilikon bázisú 
rugalmas ragasztó- és 
tömítőanyag.

Nagyon jól tapad a legtöbb 
felületen. Kiváló ragasztóerejű. 
Tartósan rugalmas marad. 
Semleges összetételű pH=7, ezért 
nem támadja meg a fémeket, 
tükörfoncsort, egyéb érzékeny 
aljzatokat. Nem festhető.
Megengedett alakváltozás: 25%.
Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 
10 perc
Hőállóság: -50 °C-+150 °C

Ellenáll a penésznek, 
gombásodásnak. UV-álló, vízálló 
és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan 
rugalmas marad.
Nem festhető.
Bőrképződés: 15 perc
Megengedett alakváltozás: 25%
Hőállóság: -50 °C - +150 °C

• Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések 
kitöltése

• Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
• Réz és horganyzott bádog tömítése
• Üvegezési feladatok
• Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m)  

1x1 méternél nagyobb tükrök esetében 
használja a MESTER SZUPER Mindent 
Ragasztót!

• PVC ablakok tömítése
• Időjárásnak kitett felületek, tágulási és 

csatlakozó fugák tömítése

• Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és 
egyéb vizes helyiségekben

• Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
• Élelmiszer előállítására, tárolására és 

szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
• Fali- és padlócsempékhez
• Homlokzati fugákba
• Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém 

felületekre
• Kül- és beltérben

SEMLEGES
SZILIKON 
TÖMÍTŐ

310 ml

SEMLEGES
SZANITER 
SZILKION

310 ml

ÚJ

ÚJ
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kék

Oldószermentes, vízbázisú 
ragasztó műanyag fóliák 
ragasztásához.

Kiválóan tapad polietilén és egyéb 
fóliákon. A megkötés után vízálló, 
rugalmas, párazáró. Állékonysága 
jó, nem húzza meg a fóliát, nem 
kell préselni
Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. 
Ragasztó- és tömítőanyag is 
egyben.
Hőállóság: -25 °C- +80 °C.

• Párazáró fólia ragasztása különféle 
építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, 
fa, gipszkarton, stb)

• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
• Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák 

ragasztására, tömítésére
• Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett 

helyekre ne használja
• Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú 

felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos 
természetes kövekre

FÓLIA- 
RAGASZTÓ

310 ml

átlátszó

Oldószermentes, erős 
kezdeti és tartós ragasz-
tóerejű, rugalmas és fest-
hető ragasztó. (Legalább 
az egyik felület legyen 
nedvszívó!)

Tartós rugalmasságú, átfesthető, 
erős kezdeti és tartós ragasztóerejű 
ragasztó, mely egyenetlen 
felületekre is alkalmas, korrigálható. 
Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss 
ragasztó vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 15 perc. 
Hőállósága : -25 °C- +80 °C
Az anyag kinyomáskor még fehér, csak 
a megkötést követően válik átlátszóvá!

• Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok 
ragasztására nedvszívó aljzatokra

• Faszerkezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, kö-
nyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsa-
torna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, 
díszlécek, stukkók ragasztására

• Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, 
cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC 
felületekre

• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Nem használható bitumenes felületre, már-

ványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, 
PE-re és PP-re

SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ

310 ml

törtfehér

Oldószermentes, másod-
percek alatt kiváló 
tapadást biztosító 
szerelési ragasztó.
(Legalább az egyik felület 
legyen nedvszívó!)

Nagyon gyorsan kiváló tapadást 
nyújt. 
5 percen belül akár 120 kg/m2. 
Tartósan nagy erejű ragasztást biz-
tosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkö-
tés után átfesthető. A friss ragasztó 
vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 5 perc. 
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

• Épitőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
• Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, 

lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, 
fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.

• Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Nem használható bitumenes felületre, 

természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
• Nem javasolt extrudált polisztirol táblák 

ragasztására

ERŐMESTER
SZERELÉSI  

RAGASZTÓ

310 ml

Oldószermentes szerkezeti 
ragasztó, porózus és 
nem porózus felületekre. 
(Legalább az egyik felület 
legyen nedvszívó!)

Kiválóan tapad, egyenetlen felületre 
is. Megkötés után átfesthető. 
Oldószermentes. Nem kell a teljes 
felületet bekenni, elég pontszerűen 
vagy kígyóvonalban felvinni. A friss 
ragasztó vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 10 perc. 
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

• Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó 
aljzatokra

• Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegő-
lécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, 
csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása

• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Nem javasolt extrudált polisztirol táblák 

ragasztására
• Nem használható bitumenes felületre, PE-re 

és PP-re

FIX 
ÉPÍTÉSI  

RAGASZTÓ

310 ml
fehér

fehér

fehér

ÖKO kivitelű, akril-
diszperziós alapú, egykom-
ponensű ragasztóanyag, 
kül- és beltérben való 
használatra.

Oldószermentes, egykom-
ponensű ragasztó első-
sorban polisztirol és gipsz 
felületekhez. (Legalább 
az egyik felület legyen 
nedvszívó!)

Alacsony káros anyag 
kibocsájtási értékű (emisszió). 
EMICODE® EC1PLUS tanúsít-
vánnyal rendelkezik. A termék 
környezetkímélő, részben újrahasz-
nosított csomagolásban található. A 
ragasztó szagtalan, oldószermentes,  
nem tartalmaz izocianátot, szilikont.
Átfesthető diszperziós és 
olajbázisú festékekkel. Csiszolható,  
öregedésálló, UV-álló.
Hőállóság: -20 °C - +80 °C
Bőrképződés: 15 perc

Erős kezdeti tapadóerő, nagy 
ragasztóerő. Megkötés után 
csiszolható, átfesthető. Vízzel 
hígítható és tisztítható. Jól tapad 
gipszkarton, farost és ásványi rost  
lemezeken.
A friss ragasztó vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 15 perc. 
Hőállóság: -25 °C-+80 °C

• Fa és más nedvszívó anyagokhoz, 
lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok 
ragasztására

• Hőszigetelő lemezek, díszítô elemek 
ragasztására

• Gipszkarton, purhab, farost és ásványi rost 
lemezekre

• Kül- és beltérben
• Nem használható vizes helyiségekben, 

márványhoz, terméskôhöz, bitumenes 
felületre és alapozás nélküli fémfelületekre

• Állandó vízterhelésnek nem tehető ki

• Polisztirol díszlécek, lábazatok, 
álmennyezeti és burkolólapok ragasztása

• Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek 
ragasztása

• Kül- és beltérben alkalmazható
• Nem javasolt extrudált polisztirol táblák 

ragasztására
• Nem használható vizes helyiségekben, 

márványhoz, terméskőhöz, bitumenes 
felületre és alapozással nem ellátott 
fémfelületekre

ÖKO
SZERELÉSI 

RAGASZTÓ

310 ml

DÍSZLÉC
STUKKÓ 

RAGASZTÓ

310 ml



Óriási ragasztóerővel 
bíró MS polimer bázisú 
ragasztóanyag porózus és 
nem porózus felületekre. 

Azonnal nagyon erősen ragaszt. 
Kitűnően tapad szinte minden 
felületen. Víz alatt is használható. 
Hosszú távon ellenáll az időjárási 
behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. 
Átfesthető. Rugalmas és jól 
terhelhető. Oldószert, szilikont nem 
tartalmaz és nem veszélyes 
készítmény.
Megengedett alakváltozás: 20%
Bőrképződés: 17 perc.
Hőállóság: -40 °C-+90 °C

• Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti 
az ismert szerelési ragasztókat.

• Olyan helyzetekben, felületekre is használha-
tó, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag 
nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).

• Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, 
kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, tégla, 
acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta 
felületekre

• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
• Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg 

esetén és bitumenes felületekre.

SZUPER
MINDENT  

RAGASZTÓ

290 ml
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Szinte minden felületre 
használható ragasztó- és 
tömítőanyag, MS polimer 
bázisú.

Kitűnően tapad szinte minden felü-
leten. Enyhén nedves felületekre is 
használható. Hosszú távon ellenáll 
az időjárási behatásoknak, UV-álló.
Átfesthető. Rugalmas és jól 
terhelhető. Gombaálló. 
Oldószert, szilikont nem tartalmaz, 
és nem veszélyes készítmény.
Megengedett alakváltozás: 25%
Hőállóság: -40 °C-+90 °C 
Bőrképződés: 40 perc.

•  Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
•  Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
•  Közterületre, gyalogjárdákhoz
• Szinte mindenféle felületre és anyaghoz 

használható
• Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, 

természetes és műkövek, csempe, kerámia, 
polisztirol, beton, tégla

• Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
• Ragasztásra is alkalmas
• Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és 

bitumenes felületekre

A-Z
RAGASZTÓ 

TÖMÍTŐ

290 ml

Tökéletesen átlátszó 
ragasztó- és tömítőanyag 
porózus és nem porózus 
felületekre.
Hibrid polimer bázisú.

Kitűnően tapad szinte minden 
felületen. Erősen ragaszt. Nedves 
felületekre is használható. 
Hosszú távon ellenáll az időjárási 
behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. 
Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, 
szilikont nem tartalmaz, és nem 
veszélyes készítmény.
Megengedett alakváltozás: 20%
Bőrképződés: 35-50 perc.
Hőállóság: -30 °C-+80 °C

• Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes 
átlátszóság

• Olyan helyzetekben, felületekre is 
használható, ahol más anyagok nem (pld. 
ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és 
oldószert sem)

• Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, 
kerámia, üveg, polisztirol, beton, tégla, 
acél, réz, alumínium felületekre

• Használata beltérben javasolt, kültéri 
használat esetén védeni kell az UV 
sugárzástól.

• Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg 
és bitumenes felületekre

VÍZTISZTA  
RAGASZTÓ

290 ml

fehér

víztiszta

fehér

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:

Poliuretán (PU) bázisú 
nagy erejű ragasztó, 
amely különböző anyagok 
egymáshoz ragasztásához 
is kiválóan alkalmas.

Gyorsan megköt, igen nagy erővel 
ragaszt. A kisebb egyenetlenségek 
kitöltését is lehetővé teszi. Nem 
nedvszívó aljzatra is (fémek, csiszolt 
felületek, műanyagok). Víztömör és 
hőálló. 
Csiszolható és átfesthető. Nem UV-álló.  
Megkötéskor nedvességre reagál.
Hőállóság: -40 °C-+100 °C
Bőrképződés: 5-15 perc. 

• Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasz-
tása

• Fémtárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzí-
tése

• Kerámia, terméskő, márvány, gránit és műkő 
felületekre

• Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása
• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható

PU KOMBI 
RAGASZTÓ*

300 ml

MESTER RAGASZTÓK

Neoprén bázisú, oldó-
szeres ragasztóanyag, 
porózus és nem porózus 
felületekre.

Szög- és csavarmentes rögzítést 
biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm2 (fa 
és fa között). Tartósan rugalmas 
marad. Víz- és hőálló. Oldószert 
tartalmaz. Kontakt ragasztásra 
alkalmas, ennek során gyorsan és 
nagy erővel köti össze a felületeket.
Nitro hígítóval eltávolítható.
Bőrképződés: azonnal bőrösödik.
Hőállóság: -20 °C-+100 °C

• Különféle építési szerelési anyagok ragasztása 
(fa, tégla, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszi-
getelő habok)

• Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
• Kerámia csempe, párkányok ragasztása
• Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Nem alkalmas polisztirol felületekre

GYORS
KONTAKT  

RAGASZTÓ*

310 ml bézs

fekete

Bitumen alapú, felhasz-
nálásra kész tömítőanyag, 
kiváló ragasztóerővel.

Kiválóan tapad bitumenes 
felületekre. 
Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló.
Bőrképződés: 30 perc. 
Hőállóság: -20 °C-+80 °C

• Bitumenes zsindelyek ragasztása, tömítése
• Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
• Különféle anyagok közti csatlakozó hézagokba
• Járda és falfelület közti hézag tömítése
• Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 

5% mozgásig)

ZSINDELY
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ*

310 ml

fehér
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Erős, nagy rugalmasságú 
ragasztó.

Tartósan rugalmas marad.
Öregedés-, - víz – és hőálló.
Könnyen, gyorsan, egyszerűen 
használható.
Hosszú szavatosság: 5 év

• Bőr- és műbőr termékek gyártására, 
javítására

• PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz
• Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) 

ragasztására
BŐR ÉS 

CIPŐRAGASZTÓ*

50 ml

átlátszó

Oldószermentes, széles 
körben használható 
ragasztóanyag. (Legalább 
az egyik felület legyen 
nedvszívó!)

Egyenetlen felületre kiválóan 
tapad. Megkötés után átfesthető. 
Kiadósság: kb. 300-500 g/m2 az 
aljzattól függően. A friss ragasztó 
vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes.
Hosszú szavatosság: 4 év

• Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó 
aljzatokra

• Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, 
lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, 
álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.

• Beltérben alkalmazható
• Nem használható bitumenes felületre, PE-re 

és PP-re

BARKÁCS
RAGASZTÓ

300 g

fehér

Oldószermentes, főként 
polisztirol mennyezetlapok 
ragasztására alkalmas. 
(Legalább az egyik felület 
legyen nedvszívó!) Hasz-
nálható még nedves helyi-
ségekben is.

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan 
és erősen tapad. Megkötés után 
csiszolható, átfesthető. Ellenáll a 
párának. 
A friss ragasztó vízzel eltávolítható.
Hőállósága: kiszáradás után  
+80 °C-ot is kibír.
Hosszú szavatosság: 3 év

• Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, 
díszlécek ragasztására

• Dekorációs célokra 
• Beltéri használatra, nedves helyiségekben isMENNYEZETLAP  

ÉS DÍSZLÉC  
RAGASZTÓ

1 kg, 4 kg

bézs

Oldószermentes ragasz-
tóanyag főként polisztirol 
és gipsz felületekhez. 
(Legalább az egyik felület 
legyen nedvszívó!)

Gyors kezdeti tapadás, nagy 
ragasztóerő.
Megkötés után csiszolható, 
átfesthető. A friss ragasztó vízzel 
eltávolítható. Fagyveszélyes.
Hosszú szavatosság: 4 év

• Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és 
burkolólapok ragasztására

• Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek 
ragasztására

• Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost 
lemezeken

• Beltérben alkalmazható
• Nem használható vizes helyiségekben, 

márványhoz, terméskőhöz, bitumenes 
felületre és alapozással nem ellátott 
fémfelületekre

DEKOR
RAGASZTÓ

400 g

fehér

Poliuretán bázisú, erős 
ragasztóerejű, rugalmas, 
tömítésre és ragasztásra is 
kiválóan alkalmas anyag.

Kiválóan tapad a legtöbb felületre.
Rugalmas ragasztás érhető el vele, 
mely egyben vízálló.
Időjárásnak ellenáll. 
Megengedett alakváltozás: 25%
Bőrképződés: 70 perc.
Hőállósága: -40 °C-+80 °C

• Tömítésre és ragasztásra 
• Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, 

válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszer-
kezetekhez

• Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, 
lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására

• Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumíni-
um, beton, kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, termés-
kövek, műkövek, polírozott fémek.

• Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, 
egyéb járművek gyártásához és javításához

• Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
• Nem használható üvegszerkezetek tömítésére, tükör 

ragasztására

PU 4000
TÖMÍTŐ  

RAGASZTÓ

310 ml szürke

szürke

Kétkomponensű vegyi 
dübel csavarok, menetes 
szárak betonba, illetve 
tömör és üreges tégla 
falazatokba történő 
ragasztására.

Poliészter gyanta alapú, 
Sztirénmentes. Átfesthető. Száraz 
és nedves körülmények között is 
felhasználható.
Hőállóság:
-40 °C - +40 °C
(jellemzően/tartósan maximum 
24 °C hőmérséklet esetén)
-40 °C - +50 °C
(jellemzően/tartósan maximum 
40 °C hőmérséklet esetén)

• Menetes szárak ragasztása repedésmentes 
betonba M8-M16 közötti átmérőkre

• Menetes szárak ragasztása tömör és üreges 
tégla falazatokba M8-M12 közötti átmérőkre

• Az üreges anyagból készült falazat esetén 
szitahüvely (műanyag vagy fém) használata 
kötelező!

• Felhasználáskor a termék műszaki 
adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell 
tartani!

POLI SF 
VEGYI DÜBEL 

300 ml
ÚJ
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MESTER RAGASZTÓK

Használatra kész, 
oldószermentes, gyors 
ragasztó kreatív célokra.

Könnyen, egyszerűen felhasználható 
különböző anyagokhoz. Erős kötés 
alakul ki a kiszáradás után.
Kinyomáskor fehér színű, száradás 
után válik átlátszóvá!
Hosszú szavatosság: 4 év

• Használható tapéta, bordűr, papír, karton, 
címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, 
parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok 
gyors és tartós ragasztására, beltérben.

• Iskolai ragasztóként kiváló
• Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) 

készülő dekorációs anyagok ragasztására

KREATÍV
RAGASZTÓ

60 ml
átlátszó

Kétkomponensű, erős epoxy 
ragasztó.

Tartós ragasztást biztosító, vízálló 
kül- és beltérben használható 
ragasztó. Mechanikusan 
megmunkálható (fúrás, csiszolás, 
menetvágás, stb.). Kiváló a 
tapadása, kopásálló, nem 
zsugorodik. Ellenáll a legtöbb 
oldószernek, gyenge savaknak.
Hosszú szavatosság: 5 év

• Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, 
ásványi anyagokra, betonelemekre, 
polisztirolra, műanyagokra (pl. 
laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)

• Szerelvények, szaniter berendezések és 
díszek  javítására

• Dekorációk ragasztására
• Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz

EPOXY
RAGASZTÓ*

2 x 18 ml

sárgásan 
átlátszó

Széles körben használható, 
polimer bázisú ragasztó.

Oldószeres ragasztó 
különféle műanyagok 
ragasztására.

Vízálló, rugalmas, kül- és beltéri 
ragasztó. Öregedésálló, tartós 
ragasztást biztosít. Oldószert nem 
tartalmaz.
Hosszú szavatosság: 5 év

Tartós, erős ragasztás érhető el vele. 
Keményre köt. Vízálló.
Hosszú szavatosság: 5 év

• Különféle anyagokra: polisztirol, kerámia, 
üveg, fa, parafa, pozdorja, OSB, MDF, 
szőnyeg

• Mész és cement tartalmú felületekre, gipszre 
és téglára is használható

• Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) 
ragasztására

• Elektromos kisgépek, háztartási készülékek 
javítására

• Csövek, csatornák, plexi, ABS, PVC, nem 
habosított PS stb. ragasztására

• Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) 
ragasztására

UNIVERZÁLIS
RAGASZTÓ

50 ml

MŰANYAG
RAGASZTÓ*

50 ml

átlátszó

átlátszó

Oldószeres ragasztóanyag, 
porózus és nem porózus 
felületekre.

Tartósan rugalmas marad. 
Öregedés-, - víz – és hőálló. 
Könnyen, gyorsan, egyszerűen 
használható. Nem tartalmaz toluolt 
és ciklohexánt.
Hosszú szavatosság: 5 év

• Alkalmas a legtöbb építési anyag kül- és 
beltéri ragasztására, szög és csavarmentes 
rögzítésére

• Szinte mindenféle felületre és építési 
anyaghoz használható:  fa, kerámia, kő, 
PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet 

• Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve 
PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására

KONTAKT
RAGASZTÓ*

50 ml sárga

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:MESTER PURHABOK

4-6 héten belül többszöri 
felhasználásra alkalmas 
egykomponensű hab, 
mely széleskörűen 
használható tömítési, 
szigetelési és ragasztási 
feladatokhoz.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot 
könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól 
számítva többször is felhasználható. 
Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve 
is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. 
Nem UV álló.
Kiadosság: 44-48 liter
Bőrképződés: 9-13 perc. 
Vághatóság: 18-20 perc
Hőállóság: -40 °C-+80 °C
18 hónap szavatosság!

• Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Kábelátvezetések, faláttörések során 

keletkező hézagok kitöltése
• Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
• Modellek, makettek készítése
• Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
• Megtapad minden szokásos építőanyagon.
• Nem tapad meg a következőkön:  polietilén, 

polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.

TÖBBSZÖR 
HASZNÁLHATÓ 

PURHAB*

750 ml
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Egykomponensű poliure-
tánhab hőszigetelő lapok 
és különféle építési 
anyagok ragasztására.
Pisztolyos kiszerelés.

Egykomponensű poliure-
tánhab hőszigetelő lapok és 
különféle építési anyagok 
ragasztására. Adapteres 
kiszerelés.

Cellaszerkezete finom porusú, jól 
kitölti az egyenetlenségeket. Nagy 
kiadósságban gyors és egyszerű 
feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól 
tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, 
fémre és bitumenes felületre, kivéve: 
szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. 
Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, 
vakolható, tartós és fagyálló. 
Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc  
után (2 cm szélességnél)
Hőállósága:- 40 °C - +80 °C 
(rövid ideig +120 °C). 
Kiadossága: kb. 23,5 m

Jól kitölti az egyenetlenségeket. 
Gyors, erős ragasztás. Jól tapad 
betonra, falazatra, vakolatra, 
fára, fémre és bitumenes felületre, 
kivéve: szilikon, teflon, polietilén, 
polipropilén. Idő- és fagyálló. 
Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid 
ideig +120 °C). Vágható 20-30 
perc múlva (2 cm szélességnél). 
Bőrképződés: 8 perc. 
Kiadóssága: kb. 13 m

• Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok 
ragasztására

• Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
• A tapadó felületeknek tisztának, 

leválasztóanyagtól menteseknek, és 
teherbírónak kell lenniük.

• A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy  
3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén 
még egyet hosszában. 2-3 perc múlva 
nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a 
lecsúszás ellen.

• 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti 
mechanikus úton.

• Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok 
ragasztására

• Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
• A tapadó felületeknek tisztának, 

leválasztóanyagtól menteseknek, és 
teherbírónak kell lenniük.

• A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy  
3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még 
egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja 
erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás 
ellen.

• 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti  
mechanikus úton.

RAGASZTÓHAB
PISZTOLYOS*

750 ml

RAGASZTÓHAB
KÉZI*

750 ml

Mind a négy évszakban 
használható, speciális 
szeleppel ellátott 
egykomponensű poliure-
tánhab.

Finoman adagolható. Cellaszerke-
zete egyenletes, a hézagot 
könnyen és jól kitölti. Jó hang- és 
hőszigetelő. Speciális szelepe van, 
fektetve is tárolható. Nem UV álló.
Kiadosság: 35-40 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 20-30 perc
Hőállóság: -30 °C-+80 °C
15 hónap szavatossági idő!

• Ablaktok és fal közötti hézag kitöltése
• Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
• Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz 
• Kisebb üregek hő- és hangszigetelése 
• Előregyártott elemek közötti hézagokba
• Modellek, makettek készítése 
• Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad 

meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

TÉLI-NYÁRI 
PURHAB*

750 ml

Pisztolyos kivitelű, ned-
vességre reagáló, egy-
komponensű purhab, 
amely széles körben fel-
használható tömítési, szi-
getelési és ragasztási fel-
adatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen 
adagolva hordhatja fel, így használata 
anyag- és költségmegtakarítást 
eredményez. A pisztolyhabbal 
könnyebb a kisebb hézagokban 
dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést 
biztosít. Nem UV álló.
Kiadosság: 65 liter
Bőrképződés: 10-14 perc
Vághatóság: 30-40 perc
Hőállóság: -50 °C-+90 °C
15 hónap szavatosság!

• Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Kábelátvezetések, faláttörések során keletke-

ző hézagok kitöltése
• Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
• Hangszigetelési feladatok
• Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad 

meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

PROFI XXL 
PISZTOLYHAB*

880 ml
EXTRA NAGY  

KIADÓSSÁGGAL!

Pisztolyos kivitelű, 
nedvességre reagáló, 
egykomponensű purhab, 
amely széles körben 
felhasználható  tömítési, 
szigetelési és ragasztási 
feladatokhoz. 
Az adapterrel pisztoly 
nélkül is használható.

A Pisztolyhabbal az anyagot 
finoman, egyenletesen adagolva 
hordhatja fel, így használata 
anyag- és költségmegtakarítást 
eredményez. A Pisztolyhabbal 
könnyebb a kisebb hézagokban 
dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést 
biztosít. Nem UV álló.
Kiadosság: 55 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 30 perc
Hőállóság: -50 °C-+90 °C
18 hónap szavatosság!

• Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Kábelátvezetések, faláttörések során keletke-

ző hézagok kitöltése
• Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
• Hangszigetelési feladatok
• Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad 

meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

PISZTOLYHAB*
750 ml

Pisztoly nélkül is 
használható!

Széleskörűen felhasznál-
ható, nedvességre reagáló 
egykomponensű hab, 
tömítési és ragasztási fel-
adatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a 
hézagot könnyen és jól kitölti. Jó 
hang- és hőszigetelést biztosít. Nem 
UV álló.
Kiadosság:
- 750 ml-es estében 35-40 liter
- 500 ml-es estében 25-27 liter
- 300 ml-es estében 15-17 liter
Bőrképződés: 8-12 perc
Vághatóság: 17-27 perc
Hőállóság: -50 °C-+90 °C
15 hónap szavatosság!

• Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
• Kábelátvezetések, faláttörések során keletke-

ző hézagok kitöltése
• Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
• Modellek, makettek készítése
• Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
• Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad 

meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

PURHAB*

750 ml, 
500 ml,
300 ml
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• Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t,  
majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.

• A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45o-os 
szögben a fugázandó réshez, és kezdje meg 
az anyag kinyomását és elhúzását.

Praktikus eszköz a 
derékszögű csatlakozá-
soknál egyenes fugák 
kialakításához a következő 
méretekben:
0-1 mm
3 mm
5 mm
8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható.  
Többször is felhasználható.
Környezetbarát.

FUGALEHÚZÓ 
SZILIKONHOZ 

egyenes fuga 
kialakításához

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK

Egykomponensű, akna- és 
kútgyűrűk vízzáró ragasztá-
sára alkalmas, nedvességre 
reagáló poliuretánhab.

Ellenáll a föld alatti szennyező-
déseknek (olaj, benzin, fekália, 
baktériumok). Vízálló. Jól tapad 
zsír- és pormentes aljzatokon, ki-
véve: szilikon, teflon, polietilén és 
polipropilén.
Hőállósága:- 40 °C és +80 °C
Kiadóssága: kb. 35 m
Vághatóság: kb 25 perc

• Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
• Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömíté-

sére 
• Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések 

során keletkezett hézagok kitöltésére

KÚTGYŰRŰ 
PURHAB*

750 ml

Hajtógázzal működő 
aerosol, amely a friss 
purhab oldószereként hat. 
A termék pisztolygyűrűvel 
és kinyomófejjel is felsze-
relt.

Eltávolítja a friss purhab szennye-
ződéseket. Purhab pisztoly esetén 
a pisztoly belsejében és csövében 
maradt friss purhabot is. Acetont 
tartalmaz.

• Friss, még meg nem keményedett purhab 
eltávolítására

• Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisz-
títására (növeli a pisztolyok élettartamát)

• Műszaki területen nagy hatású oldószerként 
és univerzális hatású tisztítószerként 
(háztartási tisztításra ne használja)

PURHAB
TISZTÍTÓ*

500 ml

A már megkeményedett 
purhab, festék és lakk 
eltávolítására alkalmas 
szer.

Megkötött tömítőanyagok 
(szilikon, akril, butil és 
poliuretán) eltávolítására 
alkalmas anyag.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja 
a megkeményedett purhab, a mű-
gyanta-, akrillakk maradványokat, 
valamint a lazúr-, diszperziós és 
latex festéket vagy hasonló réteget 
bármilyen oldószerálló felületről. 
Függőleges felületen is megtapad.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött 
tömítőt a különböző felületekről, 
lehetővé téve az újratömítést.

• Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, 
majd hagyja hatni. A lemarandó anyagtól 
függően a hatóidő 15 és 30 perc között 
lehet, kritikus felületek esetén akár több óra 
is. A fellazult réteget spatulyával távolítsa el. 
Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet 
a felső réteg eltávolítása után a folyamat 
megismétlése.

• Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, 
amennyire lehetséges. Utána vigye fel az 
eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb 
legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 
perc hatóidő után a feloldódott anyagot el 
kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő 
hosszabb is lehet  valamint a folymatot meg 
lehet ismételni.

PURHAB, FESTÉK 
ELTÁVOLÍTÓ*

750 ml

SZILIKON 
ELTÁVOLÍTÓ*

100 ml

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:MESTER SZERSZÁMOK

A *-gal megjelölt 
termékek a következő 
veszélyszimbólumokkal 
rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
300 ˚C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05
1000 ˚C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05, GHS08
TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07
BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
KONTAKT RAGASZTÓ 50 ML: GHS02, GHS07, GHS09
MŰANYAGRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
KÚTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
HANNO PENÉSZÖLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09

GHS02

GHS08GHS07 GHS09

GHS05
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• Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.

• Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.

• Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó 
pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, 
fejjel lefele tartott flakonból a pisztoly 
segítségével nyomja ki a habot.

• A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a 
pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. 
Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel 
alaposan mossa át.

Kartusokhoz használható 
fémvázas kinyomópisztoly.

Kartusokhoz használható 
fémvázas kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott.
Tolóerő: 1400N

Tartós, hosszú éveken keresztül 
használható. Könnyű, mégis nagyon 
tartós. Profiknak és barkácsolóknak 
is ajánlott. Utánnyomás-mentes.
Tolóerő: 2000N

Fém 
kinyomópisztoly 

standard

Fém 
kinyomópisztoly 

profi

Pisztolyhabokhoz
használandó
kinyomópisztoly 
profi kivitelben

Csúcskategóriás, kiváló minőségű 
szerszám gumírozott fogantyúval, 
teflon golyóval,  nem tapadó 
adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). 
Nagy, réz nyomásszabályozó 
csavarral rendelkezik.

IRION Metall 
Lite-Plus 
pisztoly 

purhabhoz

• Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és 
nyomja ki az anyagot.

• A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha 
szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet 
változtatni.

• A pisztolyt mindig tisztítsa meg a rárakódott 
szennyeződésektől.

Kartusokhoz használható 
kinyomópisztoly profi 
kivitelben

Csúcskategóriás, korozióálló, 
speciális ötvözetű pisztoly profiknak 
és barkácsolóknak.
A kartusban lévő nyomás  
KI/BE kapcsolható a túlfolyás és 
a csepegésmentes felhasználás 
érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 
vagy 25:1!

IRION 
XP-DELTA 

kinyomópisztoly

• Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t,  
majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.

• A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45o-os 
szögben a fugázandó réshez, és kezdje meg 
az anyag kinyomását és elhúzását.

• Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t,  
majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.

• A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45o-os 
szögben a fugázandó réshez, és kezdje meg 
az anyag kinyomását és elhúzását.

Praktikus eszköz a 
derékszögű csatlakozá-
soknál íves fugák 
kialakításához a következő 
méretekben:
3 mm
5 mm
8 mm

Praktikus eszköz a 
derékszögű csatlakozá-
soknál íves fugák 
kialakításához a következő 
méretekben:
3 mm
5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható.  
Többször is felhasználható.
Környezetbarát.

Könnyen alkalmazható és tisztítható.  
Többször is felhasználható.
Környezetbarát.

FUGALEHÚZÓ 
SZILIKONHOZ 

íves fuga 
kialakításához

FUGALEHÚZÓ 
AKRILHOZ 

íves fuga 
kialakításához
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MESTER SZERSZÁMOK Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása: Műveleti fotó:

Pisztolyhabokhoz
használandó
kinyomópisztoly.

Profiknak és barkácsolóknak is 
ajánlott. Masszív, tartós.Fém pisztoly 

purhabhoz  
teflongolyós

• Pisztolyos kivitelű  purhabok kinyomására.

• Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.Pisztolyhabokhoz 
használandó 
kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag 
fogantyúval, teflon golyóval, acél 
csővel. 

Műanyag 
pisztoly 

purhabhoz

Több mint 30 éve 
jól ismert, gyorsan 
ható, klórtartalmú 
fertőtlenítőszer. Többszáz-
féle penészgomba ellen 
hatásos.

Rövid idő alatt kifejti hatását, 
nagyteljesítményű, nem éghető, 
nem támadja meg a zománcot, 
kerámiát és a műanyagokat.

• Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
• Csempék, burkolóanyagok penészmentesítése
• Gombafertőzéses fugatömítések felújítása
• Fehér falfelületek, sarkok gombátlanítása

Penészölő 
folyadék*

400 ml

Hanno

95 % tisztaságú 
hideghorgany, szórható 
lakk formájában. Szép 
ezüstös színű.

Egyenletesen, több rétegben 
hordható fel. Ellenáll savaknak, 
lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, 
áthegeszthető, vezeti az áramot és 
jól tapad.

• Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
• Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus 

kijavítása
• Fémfelületek rozsda elleni védelme
• Felnik, klímaszerelvények felületkezelése

Horgany 
spray*

400 ml

Hanno

Jellege:

Jellege:

Tulajdonságai:

Tulajdonságai:

Felhasználása:

Felhasználása:

Műveleti fotó:

Műveleti fotó:

Klórmentes, szagtalan, 
aktív oxigént tartalmazó 
penészeltávolító anyag.

Gyorsan és biztonságosan 
eltávolítja a penészt, gomba- és 
penészfoltokat erős, kellemetlen 
szag nélkül. Kiválóan hat a penész 
ellen, fertőtlenítő hatású aktív 
oxigéntartalma miatt.

• Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint 
konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb. 

• Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, 
kerámiára, műanyagra, függönyre.

• Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. 
márvány, fémek vagy növények. 

Penészeltávolító  
Nappali-Háló*

750 ml

Aktív klórt tartalmazó, 
gyorsan ható penész-
eltávolító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan 
eltávolítja a penészt, gomba- és 
penészfoltokat. Aktív klór tartalma 
miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.

• Lemosható felületen, mosható diszperziós 
falfelületen, különösen szaniter 
helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon 
fugákhoz.

• Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, 
szőnyegek, textíliák, fa és fémek felülete 
kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű 
csempéken is elszíneződést okozhat.

Penészeltávolító  
Fürdőszoba-

Konyha*

750 ml

Penészfertőzés elleni 
speciális festék.

Hosszantartó védelmet nyújt a 
penész ellen. Oldószermentes. Kb. 
15 m2-re elég. Beltéri használatra 
ajánlott.

• Festhető tapétára, fűrészporos tapétára, 
meglévő diszperziós falfelületekre, polisztirol 
lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, 
betonra, kőre és hasonló alapokra.

• Először a penészt kell eltávolítani valamelyik 
SchimmelX Penészeltávolítóval, utána festeni.

Penészgátló 
Festék 

750 ml

Hanno
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MESTER ÖKO TERMÉKEK

A MESTER ÖKO palettája tavaly bővült! 
Az ÖKO Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós ÖKO Szerelési Ragasztó.  
Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található. 
További információk: www.mester.hu
LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!

MESTER A KÖRNYEZETÜNK  
VÉDELMÉÉRT
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MESTER ON-LINE FELÜLETEK, ÚJ TERMÉK

A MESTER széles kínálatát gazdagító MESTER POLI SF Vegyi Dübellel csavarokat/
menetes szárakat rögzíthetünk repedésmentes betonba, illetve tömör és üreges tégla 
falazatokba.
Oszlopok, kapaszkodók, polcok, korláttalpak, klímaberendezések, árnyékolók, tv-konzolok, 
kerítések, kapuk stb. rögzítésére használható.
A termék videóját megnézheti a MESTER YouTube csatornáján az itt található QR kód 
segítségével is.

MEGBÍZHATÓ ÉS TARTÓS RÖGZÍTÉS  
MESTER VEGYI DÜBELLEL!

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és  
felhasználóbarát MESTER Boltkeresőt. 

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor 
regisztráljon a www.mester.hu-n vagy az itt 
található QR kódot használva!

MESTER BOLTKERESŐ

Keresse a MESTER YouTube csatornáját!
Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester

Csatlakozzon a MESTER  
Facebook közösségéhez!

ÚJ
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www.mester.hu

Infóvonal: 

(1) 430-3090

 Széleskörű, intenzív marketing  
(honlap, Facebook, kültéri reklám,  
sajtó)

 YouTube kampány

 Informatív honlapok

 Nyereményjátékok

 Vevőtalálkozók támogatása

 Szakképzés támogatása

 Színminták, szemléltető anyagok

 Tanácsadó füzet

 Három szintű oktatási program

 MESTER Levél (hírlevél)

 Roadshow, árubemutatók

 Egységpolc, kínáló tálca, termék 
adagoló

SZOLGÁLTATÁSAINK


