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A Soudalról

A Soudal egy belga családi vállalkozásként indult, amelyet 1966-ban
alapítottak és továbbra is az alapító Vic Swerts vezetése alatt áll. A vállalkozás
egy kis regionális szilikongyártóként indult, időközben globális szereplővé
nőtte ki magát az építőipari vegyianyagok területén, mint például
a tömítőanyagok, ragasztók, PU habok és technikai spray-k mind
a professzionális, mind a lakossági felhasználók számára. 2011-ben
az Ernst & Young által szervezett nemzetközi versenyen a Soudal lett
az Év Vállalkozása. Az 65 országban működő értékesítési irodákkal a Soudal
nemzetközileg, több mint 3250 alkalmazottat foglalkoztat, éves forgalma
több, mint 893 millió euró.
A Soudal termékeket világszerte több, mint 120 országban értékesítik és
számos egyéb nemzetközileg ismert márkát is forgalmaz az építőipar számára.
A Soudal megfelel az ISO 9001 Minőségi Szabványnak és ISO 14001
Környezetgazdálkodási Tanúsítványt ért el. Egy erős R & D (Research
& Development) részleggel a Soudal folyamatosan nagy hangsúlyt
fektet a kutatásra és fejlesztésre. A vállalat mindig törekszik a legújabb
környezetvédelmi és egészségügyi jogszabályoknak való megfelelésre és
innovatív építési technológiák fejlesztésére.
További érdekes informácíók találhatóak a Soudal-ról a www.soudal.hu
oldalon.
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Soudal értékesítési hálózat

Helyi forgalmazók

Irodák

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com
SOUDAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810
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DIY - Csináld magad

A Soudal rövid videó klippeket gyűjtött össze (max. 90 mp)
annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket a megfelelő
termék kiválasztásában és alkalmazásában. Minden
film bemutatja a termék speciális alkalmazási módját, a
szükséges eszközöket, a felület előkészítésének módját.
Minden anyag megtalálható a http://soudal.lv/index.
php/video-porady linkre kattintva és a közösségi média
oldalakon: https://www.facebook.com/SIASOUDAL.
Ezeket mobil eszközökön is megtekinthetjük, beolvasva a
QR-kódot.

Néhány egyszerű lépésben bemutatják, hogyan kell
hatékonyan, tartósan és esztétikusan tömíteni egy kádat a
fürdőszobában, egy mosogatót a konyhában vagy egy külső
ablakpárkányt. Megmutatják hogyan tömítsünk akrillal
egy helyiségben és az ablakok, ajtók felszerelése során
megmutatják hogyan alkalmazzuk helyesen az új Genius
Gun adapterrel ellátott purhabot. Azt is megmutatják,
hogyan lehet könnyen és biztonságosan rögzíteni egy
korlátot vagy más nehéz dolgokat vegyi dűbel segítségével.

A gyűjtemény folyamatosan frissül új anyagokkal, például
az eszközök megfelelő karbantartásával kapcsolatban.
Rendszeresen látogassanak el a weboldalunkra és
tanuljunak Önök is az új megoldásokról és termékekről.

Milyenek a képzési videók?
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A Soudal mutatja az utat
Minden Soudal tömítőanyag rendelkezik egységes színkóddal,
termék csoportonként
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Könnyen nyitható színes kartonok

1

Könnyen beazonosítható
a színkód alapján
Minden terméknek saját színe van:
kék a szaniter szilikon, piros az
építőipari szilikon, zöld az akril,
stb…..

2

Könnyen nyitható doboz
A perforációnak köszönhetően.

3

Könnyen beazonosítható
a színkód alapján
Termékazonosítás színkódok
alapján a megfelelő
anyagválasztásához.
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Általános Szilikonok
UNIVERZÁLIS SZILIKON

NEUTRÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és
beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadást biztosít a legtöbb alapfelülethez
(kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV álló.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához,
gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen
szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

Tartósan rugalmas, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril
és más érzékeny anyagok tömítésére is (kivéve PE, PP, Teflon). Kül- és beltéren
egyaránt használható. Nem festhető. UV álló. Hőállóság: -60°C és +120°C között.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél,
alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél,
és más építési anyagok tömítéséhez is.

103245

15/Karton

280 ml

5411183033559

transzparens

154564

15/Karton

280 ml

5411183033498

fehér

103246

15/Karton

280 ml

5411183033566

fehér

153512

15/Karton

280 ml

5411183033504

szürke

145818

15/Karton

280 ml

5411183159457

szürke

109711

15/Karton

280 ml

5411183038547

barna

102254

15/Karton

280 ml

5411183411449

fekete

103414

15/Karton

280 ml

5411183033726

fekete

137665

15/Karton

280 ml

5411183013933

barna

106553

15/Karton

280 ml

5411183035195

bézs

103978

15/Karton

280 ml

5411183001695

NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO

ÜVEGEZŐ SZILIKON

A TURBO neutrális szilikon egy gyorskötésű, szagtalan tömítőanyag, mely kiválóan
tapad számos szintetikus, illetve érzékeny építőipari felületen, kültéren és beltéren
egyaránt. 30 perc után nem igényel kitámasztást és nem ragad meg rajta a por.
UV álló.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél,
alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél,
és más építési anyagok tömítéséhez is.

Az üvegező szilikon egy tartósan rugalmas ecetsavas tömítőanyag, amely kiváló
tapadó erővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt,
mint például: tégla, fém és fa felületek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kikötés után
színtartó és UV-álló.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia,
porcelán, csempe és üveg felületeken... Kiváló tapadás korróziómentes
fémszerkezeteken is. Külső és belső felhasználásra egyaránt használható.

transzparens

8

transzparens

132269

12/Karton

280 ml

5411183143838

transzparens

117977

15/Karton

280 ml

5411183085541

Tömítők
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Szaniter Szilikonok
SZANITER ECETSAVAS SZILIKON

SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter
helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz.
Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti
ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves
helyiségben.

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és
zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon).
Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt hasznalható.
UV-álló. Hőállóság -60°C-tól +120°C-ig.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan
nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia,
zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

transzparens

153418

15/Karton

280 ml

5411183033443

fehér

153419

15/Karton

280 ml

5411183033450

szürke

124547

15/Karton

280 ml

5411183119956

bézs

106481

15/Karton

280 ml

5411183035164

transzparens

117973

15/Karton

280 ml

5411183085503

manhattan

110586

15/Karton

280 ml

5411183041622

fehér

117974

15/Karton

280 ml

5411183085510

SZANITER SZILIKON TURBO
A szaniter szilikon turbo egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amely 1
óra után víztömítő hatással rendelkezik. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek,
penészgátló adalékkal van ellátva. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari
felület tömítésere, padló, szaniter elemek, üveg, akril, alumínium és fa esetén is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan
nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia,
zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

fehér

124150

12/karton

280 ml

5411183116702

Tömítők
cat_NL
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Akril
AKRIL

AKRIL TURBO

Rendkívül jó minőségű, vizes bázisú tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen
festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazható légmentes tömítőként pl.: ablakpárkány, téglafal, fal és mennyezet
között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

Az Akril Express egy vizes bázisú tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és
tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen, mint pl: tégla, beton,
gipszkarton, fa. Elsősorban a belső dekorációs felületek kialakításához ajánlott.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rések és üregek kitöltéséhez beton, vakolt falfelületen, nyílászáró és falszerkezet,
padló, plafon és oldalfalak találkozásánál.

fehér

154565

15/Karton

280 ml

5411183033467

szürke

109712

15/Karton

280 ml

5411183038554

barna

102265

15/Karton

280 ml

5411183411944

fehér

153455

12/karton

280 ml

5411183107106

VAKOLATJAVÍTÓ AKRIL

KÖNNYŰ AKRIL

A vakolatjavító tömítőanyag egy akril alapú vizes/diszperziós, szemcsés szerkezetű
tömítő, ami struktúráját tekintve hasonló a külső vakolathoz. Tökéletes tapadással
bír minden porózus építőipari felületen, mint pl: vakolat, gipszkarton, habbeton, fa
és természetes kövek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kötés után festhető.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rések és üregek kitöltéséhez, beton és vakolt felületen.

A Könnyű Akril egy gyorsan kötő, szuper könnyű akril alapú tömítőanyag, mely
kiválóan tapad a falazatra, ásványi, illetve gipszkarton falakra, stukkóra és minden
olyan porózus felületre, mely az építőiparban megtalalható. Beltéri használatra.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt, csavarok esztétikai
vakolása, stb. Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek
körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

fehér

123109

12/karton

280 ml

5411183108516

fehér

144588

15/karton

280 ml

5411183159358

KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ GLETT
A gyorskötésű, könnyű akril tömítő glett, kitűnő tapadással bír minden porózus
felületen. Zsugorodás mentesen feldolgozható repedések, üregek kitöltéséhez,
belső falazat és födém esetén is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt, csavarok esztétikai
vakolása, stb. Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek
körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

10

fehér

123774

6/Karton Kiszerelés 0,9 l

5411183112018

fehér

122873

Kiszerelés 2,5 l

5411183112025

Tömítők
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Parkettatömítő
PARKETTATÖMÍTŐ
Kiváló minőségű, akril bázisú, parkettatömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és
festhető is. Oldószermentes. Hőállóság: -20°C és +80°C között.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Parketta felületén lévő kisebb repedések és rések tömítésére. Minden fa típushoz
alkalmazható, akár laminált padlóhoz is. Minden hagyományos parketta felületen
alkalmazható. Szegélyek, áttörések, illesztések tömítésére is alkalmas.

Átlátszó kartus
a látható színekért
cseresznye

111259

15/Karton

280 ml

5411183043602

juhar

111258

15/Karton

280 ml

5411183043596

mahagoni

113090

15/Karton

280 ml

5411183051140

nyír

113089

15/Karton

280 ml

5411183051133

világosszürke

127175

6/Karton

290 ml

5411183126787

bükk

111260

15/Karton

280 ml

5411183043619

sötétszürke

127174

6/Karton

290 ml

5411183126770

tölgy

111261

15/Karton

280 ml

5411183043626

gyöngyházfehér RAL 1013 132208

6/Karton

290 ml

5411183143494

Tömítők
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Speciális tömítők
KÁLYHATÖMÍTŐ

AKVÁRIUMRAGASZTÓ

A kályhatömítő egy cementbázisú tömítőanyag, mely akár 1500°C-ig hőálló
tömítést biztosít. A teljes kötés után nem reped és nem töredezik. Oldószer- és
azbesztmentes.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kályhák és kazánok tömítésére; hézagok és nyílások tömítésére, ahol magas
hőmérsékletnek van kitéve, füstcsövek tömítésére.

Az akváriumragasztó egy tartósan rugalmas, algaálló tömítő üvegezési
munkálatokhoz. Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és
beltérre egyaránt használható.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál.
Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll édes és tengervíz
esetén is.

fekete

106649

15/Karton

280 ml

5411183035348

transzparens

117985

15/Karton

280 ml

5411183085534

fekete

105751

15/Karton

280 ml

5411183008809

HŐÁLLÓ SZILIKON

REPAIR EXPRESS CEMENT

A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc,
parafa, rost,papir, azbeszt es gumi tőmítések helyettesítőjeként minden méretben
és vastagságban.Tartosan rugalmas tömítő, mely ellenall üzemanyagnak, olajnak
és zsírnak, víznek és fagynak. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, szivattyúkban, sebességváltókban és
motorokban egyaránt. Szintén használható hűtő és fűtő rendszerekben.

A REPAIR EXPRESS CEMENT egy szemcsés struktúrájú tömítő, mely ideális
repedések, hézagok kitöltésére, sérült téglaanyagok javításához. A termék
kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Használatra kész termék, nem igényel
semmilyen adalékot, vagy bármilyen nehéz szerszámot. Szilikonpisztollyal
használható. Kötés után festhető, illetve csiszolható. A felületnek
por- és zsírmentesnek kell lennie a termék használatát megelőzően.
Ideális alkalmazási hőmérséklet +5°C és 40°C között.

fekete

123008

15/Karton

280 ml

5411183107465

piros

117975

15/Karton

280 ml

5411183085572

piros

120035

15/Karton bliszter 60 g

3498781004275

szürke

131986

12/Karton

280 ml

5411183147614

SOUDAFLEX 40 FC
Tartósan rugalmas poliuretán tömítőragasztó. Kiváló tapadással bír a legtöbb
felületen, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és
dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

12

fehér

102642

12/karton

300 ml

5411183034136

szürke

146207

12/karton

300 ml

5411183162198

fekete

102643

12/karton

300 ml

5411183034143

barna

102641

12/karton

300 ml

5411183034129

fehér

102486

12/karton

600 ml

5411183008892

szürke

102485

12/karton

600 ml

5411183008915

szürke beton

107561

12/karton

600 ml

5411183068230

barna

108220

12/karton

600 ml

5411183098916

fekete

104103

12/karton

600 ml

5411183019751

Tömítők
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Hobby szilikonok
UNIVERZÁLIS SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

SZANITER SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló
minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható
(kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt
használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához,
gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen
szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló
minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható
(kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt
használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves
helyiségben.

transzparens

120032

12/karton bliszter 60 g

5411183038219

transzparens

120034

12/Karton blister 60 g

5411183038233

fehér

120027

12/karton bliszter 60 g

5411183038226

fehér

120033

12/Karton blister 60 g

5411183038240

HŐÁLLÓ SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES
Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható gépipari tömítő, amely
alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként.
Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll az üzemanyagnak, olajnak és zsírnak,
továbbá víz- és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban,
sebességváltókban és motorokban egyaránt. Rugalmas tömítés hűtő és fűtő
rendszerekben.

piros

120035

12/Karton blister 60 g

3498781004275

Tömítők
cat_NL
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ALL you need is...
®
Fix ALL .
Znajdź minket
nas na
Kövessen
a

Facebook-on!

facebook.com/Soudalfixall
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Fix ALL®
FIX ALL FLEXI

FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL Flexi egy kiváló minőségű, egy komponensű, kifejezetten rugalmas
SMX® bázisú tömítőragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, faanyagok, kövek közé,
akár közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyilászárótokok,
ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok
ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az
építőiparban és fémiparban egyaránt.

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű, egykomponensű, kiemelkedő kezdeti
tapadással bíró (150 kg/m2), SMX® bázisú tömítőragasztó, melynek a végső
ragasztóereje 3200 kg/m2.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül
egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek,
küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő és vibráló
szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

fehér

111715

12/Karton

290 ml

5411183045163

barna

106038

12/Karton

290 ml

5411183017016

fekete

106039

12/Karton

290 ml

5411183017030

fehér

119381

12/Karton

290 ml

5411183089532

szürke

106037

12/Karton

290 ml

5411183017023

CLEAR

131747

12/karton

290 ml

5411183139596

FIX ALL CRYSTAL
A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű, víztiszta, egy komponensű, SMX® bázisú
tömítőragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, keményfák, közvetlenül
egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek,
küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló
szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

FIX ALL X-TREME POWER
A Fix ALL X-treme Power Express egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális,
kötés után tartósan rugalmas SMX Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó, extrém
magas 400 kg/m² kezdeti tapadással és rendkívül gyorsan felépülő kötőerővel.

víztiszta

119382

12/Karton

290 ml

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Ragasztás építőipari és fémipari területen. Rugalmas ragasztás tárgyak, panelek,
profilok és más általánosan előforduló felület esetén. Rugalmas ragasztás a
járműiparban: buszok, vonatok, teherautók, lakóautók, utánfutók, stb.

5411183080549

FIX ALL TURBO
A FIX ALL Turbo egy SMX® bázisú gyors kötésű ragasztó, mely 20 percen belül
eléri kötési erejének 80%-át. Alkalmas szinte bármilyen felület ragasztására
(kivéve PE, PP, Teflon).
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános
építőipari felülethez, kiemelkedő, végleges ragasztó erővel.
fehér

fehér

126857

12/Karton

290 ml

154348

12/Karton

280 ml

5411183124639

Polimer ragasztó-tőmítők
cat_NL
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SZERELŐRAGASZTÓ
EXTREME POWER
• EXTRÉM ERŐS KEZDETI TAPADÁS
• 30 perc elteltével tart
• Ragasztás extrém helyzetben
• Tartósan rugalmas
• MINDEN alapanyag, MINDEN alapfelület*
• Átfesthető
• Kültéren és beltéren
• Egyenetlen felületeken is
• Időjárás- és vízálló
A Fix ALL® X-Treme Power Express univerzális megoldás minden
kültéri és beltéri ragasztáshoz és rögzítéshez. Minden körülmény
között használható minden felületen, akár nedves felületen is.
Alkalmas extrém nehéz anyagok ragasztására alátámasztás nélkül.
Kezdeti tapadóereje 400 kg/m², 30 perc után tart, a felület tovább
munkálható. Teljes kötés után a ragasztás sokkal erősebb.

UV-ÁLLÓ

U.V.

OLDÓSZER MENTES

BELTÉR/KÜLTÉR

SOLVENT
SOLVANT

cat_NL
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Fix ALL®

Fix ALL® tubusos

FIX ALL FLOOR & WALL

FIX ALL FLEXI, CRYSTAL, TURBO, HIGH TACK

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egy egykomponensű, nagy ragasztóerővel rendelkező, SMX®
bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben rugalmas ragasztó. Univerzálisan alkalmazható minden
alapfelületen és építőanyagon.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
A legtöbb építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt. Vízszintes felületen: hidegburkolat,
természetes kő burkolat, szőnyeg stb. Függőleges felületen: minden falburkolat és panel, „Inox” panelek
stb. Nedves felületen is alkalmazható (pl. vizes helyiségekben).

fehér

120137

4 kg

5411183093379

fehér

134135

12/Karton

125 ml

5411183148070

víztiszta

134134

12/Karton

125 ml

5411183148086

fehér

134137

12/Karton

125 ml

5411183148094

fehér

153977

12/Karton

125 ml

5411183170933

Fix ALL® ragasztószalag
FIX ALL ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓSZALAG

FIX ALL ULTRAERŐS RAGASZTÓSZALAG

A FIX ALL Átlátszó Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és
ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A
Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást
tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A FIX ALL Ultraerős Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és
ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A
Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást
tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

transzparens

18

155603

1,5 m

5411183175327

fehér

155604

1,5 m

5411183175334

Polimer ragasztó-tőmítők
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TETŐSZIGETELŐK
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Tetőszigetelők
BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

AQUAFIX TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez.
Alkalmazható csempe, beton, tégla, fa, műanyag poliuretán hab, valamint számos
további építési anyaghoz. Nedves alapfelületen is alkalmazható.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Hidegragasztó minden bitumenes vízszigetelés, tetőcserép lezárásához, rések és
repedések tömítésere, valamint ereszcsatornák összekötésére.

Kiváló minőségű, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más
épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden homlokzati
anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is
használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is
alkalmazható

fekete

15/Karton

280 ml

5411183035355

transzparens

117979

15/Karton

280 ml

5411183085565

COLOZINC

COLOTUILE CSERÉPRAGASZTÓ

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy
ragasztóerejű, SMX® bázisú, vegyileg semleges tömítőragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tökéletes ragasztó lemezfedésekhez, különösen galvanizált fém felületekhez,
kerámia cserepekhez, számos más, építkezésen előforduló felülethez (kivéve PE,
PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen
festékkel kezelhető. Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak
tömítésére is kiválóan alkalmas.

A Colotuile egy kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű poliuretán bázisú
cserépragasztó, mely tömít is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez. Helyettesít sokféle mechanikus
rögzítést. Festhető.

szürke

20

106650

124898

12/Karton

280 ml

5411183120495

piros

106335

12/Karton

300 ml

5411183009455

WASSER STOP

SILICOAT

Vízálló, rugalmas bevonat szintetikus gyanta és üvegszál erőssítéssel, gyors és
tartós javításokhoz minden tetőfelületen, lapostető és teraszon, még fagyos, esős
időben is.
JELLEMZŐK:
Használatrakész az azonnali kárelhárításhoz Tapad minden tető felülethez:
kátrány, bitumen, beton, kő, azbeszt, bádog, galvanizált fémek, üves, stb…
UV stabil és ellenáll az időjárás változásnak. Használható minden időjárási
körülmény közepette, -15°C-ig, esős időben is.
FELHASZNÁLÁS:
Gyors, akár tartós tetőjavításhoz, teraszhoz, fugákhoz, stb…

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset
segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ,
mészkövet, homokkövet, cserepet.

szürke

103522

6/Karton

750 g

5411183013087

transzparens

101076

6/Karton

1l

5411183030985

szürke

104732

4/Karton

4 kg

5411183013643

transzparens

100183

4/Karton

5l

5411183194052

Tömítők
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Tetőszigetelők
SOUDABAND

BUTYBAND ALU

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból
készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcsatornák)
összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors
eredményt érhetünk el vele.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
• Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz. • Hasadékok,
repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben
ellenállóvá tehetők. • Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek)
körüli hézagok kitöltésére. • Vízelvezető csatornák tömítésére. • Összeillesztésnél
keletkezett hézagok lefedésére.

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm)
ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és
lefedésére.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
-
Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás hatásaival szemben
ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések,
repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízelvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
-
Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergyártásban,
lakókocsigyártásban és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

graphit

101613

7,5 cm x 10 m

5411183032057

graphit

101614

10 cm x 10 m

5411183032040

graphit

108218

15 cm x 10 m

5411183030503

graphit

101154

22,5 cm x 10 m

5411183031258

graphit

108140

30 cm x 10 m

5411183030121

alu

106913

5 cm x 10 m

5411183035614

alu

101161

7,5 cm x 10 m

5411183031265

alu

101182

10 cm x 10 m

5411183042797

alu

101187

15 cm x 10 m

5411183042803

alu

101194

22,5 cm x 10 m

5411183042810

alu

101195

30 cm x 10 m

5411183042827

terrakotta

101618

7,5 cm x 10 m

5411183032033

alu

111083

7,5 cm x 10 m

5411183042155

terrakotta

108141

10 cm x 10 m

5411183030138

alu

111084

10 cm x 10 m

5411183042797

terrakotta

100011

15 cm x 10 m

5411183031173

alu

111085

15 cm x 10 m

5411183042803

terrakotta

108142

22,5 cm x 10 m

5411183030145

alu

111086

22,5 cm x 10 m

5411183042810

terrakotta

108086

30 cm x 10 m

5411183029774

alu

111087

30 cm x 10 m

5411183042827

barna

121856

7,5 cm x 10 m

5411183101814

graphit

111088

7,5 cm x 10 m

5411183042834

barna

121855

10 cm x 10 m

5411183101807

graphit

111089

10 cm x 10 m

5411183042841

barna

121852

15 cm x 10 m

5411183101777

graphit

111090

15 cm x 10 m

5411183042858

barna

121853

22,5 cm x 10 m

5411183101784

graphit

111091

22,5 cm x 10 m

5411183042865

barna

121854

30 cm x 10 m

5411183101791

graphit

111092

30 cm x 10 m

5411183042872

Tömítők
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Szálerősített szerelőragasztó
T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ

T-REX GYORSKÖTÉSŰ

• Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
• Azonnali tartóereje 350 kg/m2
• A felületek összenyomása után azonnal tart
• Az egyik felület legyen nedvszívó
• Kül és beltérre egyaránt
• Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus alátámasztásra.
Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: tégla, padló és csempelap, természetes
kövek, beton elemek, gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB
lemez, PVC és polisztirol. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen tisztítható.
Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

• Szálerősített oldószer tartalmú kontaktragasztó
• Nyitott idő - kb. 5 perc
• Azonnali tartóereje 125 kg/m2
• A felületek összenyomása után azonnal tart
• Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felülethez
• Kül- és Beltérre egyaránt
• Hézagkitöltő Vízálló ragasztáshoz is.
Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint:
beton, kerámia, fém, üveg, parafa, fa, a legtöbb műanyag (kivéve polisztirol),
gipszkarton, OSB, MDF, stb. Teljes kötés 24 óra alatt.

125931

12/Karton

380 g

5411183123373

125932

12/Karton

380 g

5411183123380

T-REX TRANSZPARENS

T-REX EXTREME POWER

• Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
• Teljes kötés után átlátszó
• Azonnali tartóereje 125 kg/m2
• A felületek összenyomása után azonnal tart
• Az egyik felület legyen nedvszívó
• Kül és Beltérre egyartánt
• Hézagkitöltő
• Nagyon alacsony károsanyag kibocsájtás EC1 Plus
Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és
dekorációs panelek, fa, polysztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú
anyagokat, PVC csatornát, Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés
24 óra alatt.

• SMX Polimer alapú szálerősített ragasztó
• Azonnali tartóereje 400 kg/m2
• Tartós, rugalmas kötés
• A felületek összenyomása után azonnal tart
• Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
• Kül- és beltérre egyaránt
Valamennyi fajta felülethez és anyaghoz. Alkalmas tetőfedő anyagok (tetőfedő
lemezek, tetőcserepek, ereszek) ragasztásához. Lehetővé teszi nehéz elemek:
téglák, kerámialapok, kőlapok, beton idomok és könnyű gipszkarton lapok, kemény
farostlemezek, rétegelt lemezek, MDF lemezek, fa, PVC és habszivacs rögzítését.
Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. A teljes megkeményedés 24 óra elteltével.

125933

12/Karton

310 g

5411183123397

146055

12/Karton

290 ml

5411183161856

Egyedülálló technológia

Szerelőragasztó

szálerősített
Ragasztók
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Burkolatragasztók
PARAFARAGASZTÓ 22A

CSEMPERAGASZTÓ 24A

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa
(fal és padló) ragasztására.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással beltéri rögzítésekhez, falra és
padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknekPadlófűtésnél is használható. Elérhető 280 ml kiszerelésben is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon,
gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén”
módszerrel (max. 20cm x 20cm).

100014

6/Karton

100015

129175

15/karton

280 ml

5411183133594

107753

6/karton

1 kg

5411183028760

1 kg

5411183002357

107752

5 kg

5411183028753

5 kg

5411183083257

107751

15 kg

5411183028746

PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A

POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes,
erős ragasztóanyag, mely hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle
padlóburkolat rögzítésére.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Mindenfajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg,
vinyl és PVC bázisú padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linóleumhoz, porózus
felületre: beton, gipsz, kő, fa, és karton.

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi
a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólécek ragasztásához

104455

1 kg

5411183013261

107536

107642

5 kg

5411183028395

107643

15 kg

5411183028401

6/karton

1 kg

5411183028043

107749

5kg

5411183028586

105534

15 kg

5411183005440

6/karton

Ragasztók
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Szerelőragasztók
TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

A 47A tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy
kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelületen (kivéve PE, PP
és Teflon felületeken). Alapozást nem igényel.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen, mint például beton, tégla, vakolat,
terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagok (üveg, fém) Vigyázat! Az
egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A tükörragasztó nem marja meg a
tükrök hátsó bevonatát, de előzetes kompatibilitás teszt elvégzése javasolt.
Fürdőszobában tükör ragasztása esetén horizontálisan kell felhordani a ragasztót.

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polikloroprén, valamint szintetikus
gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon
(kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó, ne használja polisztirol
elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására. Javaslunk egy előzetes
összeférhetőségi vizsgálatot.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fa, PVC, padló szegélylécek, falpanelek, profilok, küszöbök, és más fából készült
dekorációs anyagok, farostlemez, furnérlemez elemek, fém stb. ragasztására.

117981

280 ml

5411183085527

103221

12/Karton

280 ml

5411183033474

UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A

50A DÍSZLÉC- ÉS ROZETTARAGASZTÓ

Gyorskötésű szerelőragasztó, szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó
paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás
szinte minden tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon).
Egyenetlen felületeken réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javaslunk egy előzetes
összeférhetőségi vizsgálatot.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Polisztirol és poliuretán lécek, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa,
műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

Gyorskötésű, oldószermentes, fehér színű, akril bázisú szerelőragasztó. Kiváló
tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon
és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más
dekorációs anyagokhoz.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Ppolisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, paneleknél.
Dekorációs anyagok, furnérlemez ragasztása betonra, porózus és nem porózus
felületen egyaránt, tégla, vakolat, fa, préselt lemez stb... Figyelem! Legalább az
egyik felületnek porózusnak kell lennie.

118871

12/Karton

280 ml

5411183088115

111716

15/Karton

280 ml

5411183045156

EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX

EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX CLEAR

A Soudal Montage Fix egy nagy erejű, oldószermentes építőipari ragasztó,
kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125 kg/m2). Nehéz tárgyak rögzítésére,
szeg és csavar használata nélkül.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fa, műanyag, fém, kő, polisztirollemez, beton, gipszkarton, faforgácslap, stb.
ragasztására (kivéve PE, PP és Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

Gyorskötésű, oldószeres, szintetikus kaucsuk bázisú, víztiszta szerelőragasztó,
magas azonnali tapadóerővel.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Ragaszt számos dekoratív anyagot, fát, fémet, polisztirolt, poliuretánt és egyéb
műanyagot, természetes követ, stb. A legtöbb építési felülethez, mint például
téglához, betonhoz, vakolathoz, gipszkartonhoz, fához és fatartalmú anyagokhoz,
nem nedvszívó felületekhez is alkalmas.

123108

26

15/Karton

12/Karton

280 ml

5411183107878

145817

12/Karton

280 ml

5411183159396

Ragasztók
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Oldószeres ragasztók
PVC RAGASZTÓ 42A

KONTAKTRAGASZTÓ 140 LQ

A 42A PVC Ragasztó egy folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Akár nem porózus felületek ragasztásához is.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

100033

10/Karton

50 ml

5411183001336

100030

100/Karton

50 ml

5411183000667

111568

10/Karton

125 ml

5411183044708

100031

12/Karton

250 ml

5411183096332

125777

6/Karton

750 ml

5411183122543

100028

6/Karton

1l

5411183000704

125776

4/Karton

5l

5411183122567

KONTAKT RAGASZTÓ 45A POLISZTIROLHOZ

TIXOTRÓP KONTAKT RAGASZTÓ 170 TX

A 45A kontaktragasztó egy szintetikus gumi bázisú folyadék, kifejezetten
vegyileg érzékeny felületek ragasztásához, mint: polisztirol, gumi, bőr,
műanyagok stb. A hosszú nyitott idő miatt alkalmas táblák, lapok ragasztásához.
Kötés után páraálló.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Polisztirol, poliuretán és egyéb érzékeny műanyagok ragasztásához porózus és nem
porózus felületekhez egyaránt: fém, fa, műanyag, kerámia stb. Habszivacs, gumi,
bőr, műbőr, parafa, filc, stb. ragasztásához.

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó, magas
végső ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem.
Hőálló 80°C-ig. Párazáró kötés után.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezből stb… Filc, gumi,
műanyag, szivacs, bőr, műbőr, parafa stb ragasztására.

104122

6/Karton

750 ml

5411183002401

104808

10/Karton

50 ml

5411183003354

111569

10/Karton

125 ml

5411183044715

125778

6/Karton

750 ml

5411183122574

125779

4/Karton

5l

5411183122581

CYANOFIX 84A

CYANOGEL

A Cyanofix pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyorskötésű ragasztó, cyanoakril
bázissal.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

A Cyanogél egy rendkívül erős és gyorskötésű pillanatragasztó, cyanoakril bázissal.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

118049

12/Karton

20 g

5411183085800

128474

12/Karton

3g

5411183128514

119519

12/Karton

3g

Ragasztók
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Faragasztók
SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A - D2
Egykomponensű, D2-es besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű,
diszperziós bázisú faragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

FARAGASZTÓ 65A - D3
Egykomponensű, D3-as besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű,
diszperziós bázisú vízálló faragasztó.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
-
Tölgyek és egzotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek
ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

124664

12/Karton

250 g

5411183118836

124666

12/Karton

250 g

5411183118850

124663

6/Karton

750 g

5411183118843

124665

6/Karton

750 g

5411183118867

5 kg

5411183001251

100060

5 kg

5411183001305

100052

POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A - D4
A 66A poliuretán faragasztó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es használatra
kész, erősen vízálló poliuretán ragasztó mely páratartalom illetve a nedves
felületek hatására habosodik, kitölti az egyenetlen felületeket.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Mindenféle fa ragasztásához, tölgyhöz, és egzotikus fafajtákhoz is. Rétegelt
lemez, faforgácslap, furnér, MDF ragasztásához. Alkalmas szerkezeti tartóelemek
ragasztáshoz is.

124661

12/Karton

250 g

124662

6/Karton

750 g

5411183118881

5 kg

5411183001275

100057

DISZPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68А

PARKETTARAGASZTÓ 69A

A 68A diszperziós parkettaragasztó egy oldószermentes parkettaragasztó, amely
többféle parketta fajtához alkalmazható. Porózus és nem porózus alapfelületre,
illetve erősen nedvszívó alapfelületre is ajánlott.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Univerzális alkalmazhatóság, többféle parketta fajtához felhasználható,pl
laminált-, csaphornyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Vékony és vastag
parkettához, de csak csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

A 69A parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely a legtöbb parketta
fajtához alkalmazható.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Univerzális alkalmazhatóság, sokféle parkettához használható, pl: laminált-,
csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Porózus és nem porózus
alapfelületekhez egyaránt ajánlott. Erősen nedvszívó vagy porózus felületekhez
úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához
egyaránt használható.

100063

28

5411183118874

1 kg

5411183002425

113332

5 kg

5411183051508

100066

5 kg

5411183169050

113333

15 kg

5411183051515

100067

13 kg

5411183869134

6/Karton

Ragasztók
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www.soudal.hu

A Soudal ragasztóhab családja
piacvezető Magyarországon
Ragasztók
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ÉPÍTKEZÉS

Soudabond Turbo
Ragasztóhab
Villámgyors! 1-3 percen belül
kiválóan tapad, remekül
használható.

HŐSZIGETELÉS

Használatra kész: nincs szükség
vízre, elektromosságra,
kevergetésre
1 flakon = 14 m2 táblás burkolat
ragasztása

RÖGZÍTÉS

1 flakon = 25 kg zsákos ragasztó

Gipszkarton
Ragasztóhab
1 kézzel használható
és visszazárható kézi
ragasztóhab

1 flakon = 12 m2 táblás
burkolat ragasztása

1 flakon = 25 kg zsákos
ragasztó
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Speciális ragasztóhabok
SOUDABOND TURBO RAGASZTÓHAB

SOUDABOND TURBO GENIUS GUN

A Soudabond Turbo villámgyors ragasztóhab. Egy gyorskötésű, használatra kész,
egykomponensű, poliuretán ragasztóhab mely tiszta, hatékony és gazdaságos
módon biztosítja a szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Könnyű díszítő elemek, díszlécek, stukkók, szegők ragasztása falakhoz és
mennyezetekre
- 1,5 m2-nél kisebb gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és
gazdaságos végleges rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti
kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú
szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz stb.) ragasztására
terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között.

A Soudabond Turbo Genius Gun egy gyorskötésű, használatra kész, poliuretán
ragasztóhab, a speciálisan tervezett és szabadalmaztatott Genius Gun kialakítás
biztosítja precíz adagolhatóságot és szükségtelenné teszi további pisztoly
használatát.

153084

pisztoly

750 ml

5411183168480

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- használatra kész előkészítés nélkül • minden általános építőipari felületen
megtapad például beton, fa, fém és műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE), akár nedves
felületen is használható
- Hőszigetelő táblák (lábazati, beltéri, terheletlen kültéri)
- Gipszkarton
- Dekorációs elemek
- Mennyezeti és fali stukkók
- Lábazati szegők és díszlécek
- Beltéri terheletlen válaszfalak

155968

genius gun

750 ml

5411183175839

SOUDABOND EASY GENIUS GUN

SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB

Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő
hajtógázzal ellátott ragasztóhab.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő
hajtógázzal ellátott ragasztóhab.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

121419

genius gun

750 ml

5411183092150

123126

pisztoly

750 ml

5411183108608

137975

pisztoly -10°C

750 ml

5411183155862

GIPSZKARTON RAGASZTÓHAB

SOUDATHERM RAGASZTÓHAB

A Soudal Genius Gun Gipszkarton Ragasztóhab egy használatra kész,
egykomponensű, poliuretán ragasztóhab, mely tiszta, hatékony és gazdaságos
módon biztosítja szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges
rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti
kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú
szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz, stb.) ragasztására
terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között

A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önexpanziónáló,
poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok
ragasztásához, -5°C-ig használható.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Homlokzat, hőszigetelő anyagok ragasztásához
- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2
(Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére

152935

genius gun

750 ml

5411183168015

120405

pisztoly

750 ml
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Speciális ragasztók
MITRE KIT

CONTACT SPRAY

?

A Contact Spray egy használatra kész, univerzális neoprén ragasztó spray.
Jellemzői: Egyoldalú ragasztással ideiglenes, kétoldalú ragasztással pedig stabil
ragasztószilárdsággal rendelkezik.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kényelmes ideiglenes vagy hosszútávú ragasztás papír, karton, fotók és plakátokon.
Alkalmas lemez, parafa, beton, bőr, üveg és fém kötésére.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
?

154554

200 ml

5411183172456

132675

aeroszol

5411183152533

300 ml

SOUDAFIX P300SF - VEGYIDŰBEL

SOUDAFIX VE400SF

Poliészter bázisú vegyidűbel, nehéz tárgyak feszültségmentes rögzítéséhez.
Terhelhetősége 1400 kg/dűbel betonban, könnyű és lyukacsos téglában. Javításhoz
beton elemek esetén (szürke szín). Teljes kötés 45 perc (20°C).
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Korlátok, kerítések, fűtőtestek, klíma, rácsok, antennák, napellenzők, előtetők,
konzolok, stb. rögzítésére.

Szupergyors kötésű vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont
alatt is alkalmazható. Víz alatt is használható. ETA (European Technical
Approval) által jóváhagyva.
Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között.

124953

12/Karton

280 ml

5411183120778

117474

standard

12 /Doboz

280ml

5411183083776

KEVERŐSZÁR

SZITAHÜVELY

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos téglához. alkalmas 6-10
mm szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást es lehetővé teszi a legjobb
ragasztóerő kialakulását.

117375

32

aeroszol

5 db.

5411183083042

117431

5 db.

5411183083486

Ragasztók
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Hobby epoxi ragasztók
EPOXY RAPID

EPOXY EXTRA STRONG

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet
felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős,
gyors kötés. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa,
bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C
közötti hőmérsékletnek.

124683

12/Karton

20 g

5411183078345

124850

12/Karton

30 g

5411183078338

EPOXY PLASTIC STEEL 83A

EPOXY LIQUID STEEL

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE,
PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg,kő, beton felületeket. Gyorsan köt,
vízálló, ellenáll a -40°C és +120°C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz,
javításhoz, hideg hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és
járműveknél egyaránt.

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa,
bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C
közötti hőmérsékletnek.

124851

12/Karton

57 g

5411183078376

124932

12/Karton

30 g

5411183078369

EPOFIX 82A
Transzparens, kétkomponensű epoxy hobby ragasztó, fecskendős kivitelben.
Jellemzője a gyors kötés, nagy ragasztóerővel. Számos anyag ragasztásához:
porcelán, fém, fa, kerámia, üveg, műanyaghoz stb.

127295

12/Karton

24 ml

5411183078383

Ragasztók
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SPECIÁLIS HIBRID
POLIMEREK
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Speciális hibrid polimerek
POOL FIX

GREEN FIX

A Pool Fix egy kiváló minőségű, kristálytiszta, semleges, rugalmas,
egykomponensű SMX polimer alapú tömítőragasztó. Kitűnő ragasztás szinte
minden felületre, akár nedves körülmények között is. Teljes kötés után tartósan
rugalmas marad. Festhető, nem tartalmaz oldószereket, izocianátot, halogént és
savakat.
ALKALMAZÁSA:
Mozaik csempék, kerámiák, beton lépcsők ragasztása és tömítése, sérült fém és
poliészter felületek javítása.
Színe: világoskék, teljes kötés után átlátszó.

A Green Fix egy nagy nyírószilárdságú SMX hibrid polimer ragasztó. Alkalmas
kültéri és beltéri használatra egyaránt. Könnyen alkalmazható, teljes kötés után
tartósan elasztikus marad.
ALKALMAZÁSA:
Mesterséges fű ragasztására a legtöbb típusú felületen (kivéve PE, PP, PTFE
és bitumen). Nem alkalmas hivatásos sportpályákra.

transzparens

132196

6/Karton

290 ml

5411183142008

zöld

144701

6/Karton

290 ml

5411183160033

METAL FIX

MIRROR FIX

A Metal Fix egy rendkívül erős SMX polimer alapú ragasztó, kiemelkedő kezdeti
szilárdsággal (> 150kg/m²). Alkalmas nehéz anyagok mechanikai rögzítésére.
Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Teljes kötés után
rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső
környezeti tényezőknek is.
ALKALMAZÁSA:
Fémfelületek ragasztására az építőiparban.

A Mirror Fix egy kiváló minőségű, semleges, egykomponensű SMX polimer
bázisú ragasztó. Kompatibilis az összes tükör típussal. Nem igényel alapozót.
Nem tartalmaz oldószert, izocianátot és szilikont, melynek köszönhetően nem áll
fenn a tükör felületének roncsolása.
ALKALMAZÁSA:
Minden típusú tükör ragasztására és tömítésére.

szürke

132436

6/Karton

290 ml

5411183126510

fehér

132437

6/Karton

290 ml

5411183144002

ZINC FIX

ULTRA REPAIR ADHESIVE

A Cink Fix egy kiváló minőségű, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX
hibrid polimer alapú tömítőanyag. Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen
is alkalmazható. Teljes kötés után rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel
festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső környezeti tényezőknek is.
ALKALMAZÁSA:
Ereszcsatorna rendszerek ragasztása és tömítése, nem porózus alapfelületeken is.

Az Ultra Repair Adhesive egy kiváló minőségű, átlátszó, semleges, rugalmas,
egykomponensű SMX® bázisú ragasztó. Rendkívül erős, az alkalmazás után
1,5 órával már terhelhető. Teljes kötés után rugalmas marad.
ALKALMAZÁSA:
A leggyakoribb anyagok, például a gumi, bőr, műbőr, parafa, műanyag felületekre.
Szintén alkalmas üveg, polikarbonát, PMMA, porcelán, kerámia ragasztására.

cink szürke

134631

6/Karton

290 ml

5411183030107

transzparens

137316

10/Karton

20 ml

Speciális hibrid polimerek
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PURHABOK
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Purhabok
PURHAB GENIUS GUN
Egykomponensű, Genius Gun adapterrel szerelt, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő PU hab
nagy tágulási képességgel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő
és mázolt felületekhez. A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot
(-10°C fokig).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablakkeretnél és párkánynál. Lyukak és rések
tömítésére. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére és rögzítésére,
fűtési rendszerekben, víz- és csatornahálózatok szigeteléseként.

109710

genius gun

300 ml

5411183038530

103249

genius gun

500 ml

5411183033573

103250

genius gun

750 ml

5411183033580

108895

genius gun -10°C

750 ml

5411183037359

SOUDAFOAM COMFORT

AKNA PURHAB

Alacsony terjedésű, minden évszakban használható Genius Gun adapterrel szerelt
szerelőhab, ami precíz adagolást és visszazárhatóságot tesz lehetővé minden alkalommal,
amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült terméket
későbbi használatra félretegyük anélkül, hogy a szelep sérülne, eltömődne. Kényelmesen
és biztonságosan használható akár egy kézzel is, akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négy
évszakos összetétel lehetővé teszi a széles hőmérséklet tartományban való felhasználását
-10°C és+30°C között.

Az AKNA PURHAB egy használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab.
Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló
savaknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre, falazat, födém, kádak, zuhanytálcák, kábel és
csőátvezetések, fűtési elemekhez.

123911

genius gun

750 ml

5411183108592

127287

genius gun

750 ml

Purhabok
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Pisztolyhabok
PISZTOLYHAB DIY YELLOW

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony
terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő, mázolt felületekhez.
A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10°C fokig).
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére.
Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések,
kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok
szigeteléseként.

A Soudal P60 pisztolyhab egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. Alapváltozata
csavaros rendszerű, hagyományos PU-pisztolyokhoz. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi
építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP). Magas hő és hangszigetelő érték, kiváló
szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre.
A különleges „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal
által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését
az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések
kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és
fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.
Szuper feszes szelep

122880

pisztoly

750 ml

5411183107250

123013

pisztoly (-10°C)

750 ml

5411183107403

103244

pisztoly

750 ml

5411183033542

108896

pisztoly (-10°C)

750 ml

5411183037366

117913

click

750 ml

5411183085428

118285

click (-10°C)

750 ml

5411183086364

SOUDAFOAM MAXI 70

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab amelyet rendkívül
magas kiadósság mellett kiemelkedő költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad
szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és
hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli”
változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott
CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas
CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések
kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és
fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

Ez a poliuretán hab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab.
Alacsony tágulás a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

Szuper feszes szelep
118047

pisztoly

870 ml

5411183085435

118284

pisztoly (-10°C)

870 ml

5411183086357

117565

click

870 ml

5411183084216

117566

click (-10°C)

870 ml

5411183084223

Szuper feszes szelep
106132
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RUGALMAS HAB
Poliuretán hab magas rugalmasságú, kíváló hő- és hangszigetelés faktorral (IFT
Rosenheim Intézet által hitelesített 60 dB hangszigeteléssel). Kifejezetten ablakok
és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős mértékű, mint pl. az alumínium profilok
esetén. Rövid kötési idővel és nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely
képes visszazsugorodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után. RAL minősített.

G

FLEXIFOAM

a a szele

pisztoly

750 ml

5411183007376

A duravalve szeleppel szerelt PU hab maximális
kiadósságot biztosít 2 éven át - a termék lejáratának
idejéig.
A szuper feszes szelep megakadályozza a gáz
elszivárgását a flakonból. A szelep ugyanakkor
nagyobb termikus stabilitással és számos vegyi
anyaggal való ellenállással bír.
A duravalve szelep kiválóan bírja a függőleges,
vagy vízszintes tárolást is.
* A flakonok korlátozott teherbíró képessége miatt
a termék tárolása és szállítása állítva biztonságos.

750 ml

5411183087620

12 /Doboz

118318

click

750 ml

5411183086487

12 /Doboz
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Speciális Purhabok
SOUDAFOAM 2K GYORSKÖTÉSŰ

SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

A 2K PU hab egy kétkomponensű, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal
ellátott gyorskötésű szerelőhab.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Beltéri ajtótokok gyors rögzítésére.
- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, használatra kész, ózonkímélő
hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy erre alkalmas CLICK&FIX
PU pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizálására.

146056

kézi

400 ml

5411183161870

114541

click

500 ml

5411183067097

SOUDAFOAM FR TŰZGÁTLÓ

SOUDAFOAM GUN FR TŰZGÁTLÓ

Egy komponensű önduzzadó, használatra kész tűzgátló poliuretán hab, amely az EN 1366-4
előírásnak megfelel, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Tűzgátló tömítés a falak, padlók és mennyezetek közötti rések között
- Üregek kitöltése tűzgátló ajtók körül

Egykomponensű önduzzadó, használatra kész tűzgátló poliuretán hab amely az EN 1366-4
előírásnak megfelel, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek. Kapható pisztoly és click
and fix kiszerelésben.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Tűzgátló tömítés a falak, padlók és mennyezetek közötti rések között
- Üregek kitöltése tűzgátló ajtók körül

146057

aeroszol

750 ml

5411183161825

146058

pisztoly

750 ml

5411183161818

110203

click

750 ml

5411183040076

MEGA PURHAB

SZÓRHATÓ SZIGETELŐHAB

Szerelő ragasztóhab fokozott kiadóssággal és (multi pozíciós) kivitelben, mely lehetővé teszi,
hogy bármilyen helyzetben használhassuk a terméket!
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Tömítéshez és rögzítéshez ablak és ajtókeretekhez, fa, PVC, és alumínium esetén
- Üreges vázszerkezetek hang és hőszigetelő kitöltéséhez ill. kádak, zuhanytálcák alá
- Hő és hangszigeteléshez falcsatlakozáshoz, padló és födém esetén, tetőtérbe
- Ragasztáshoz és tömítéshez párkányt, könyöklő, redőny, spaletta, lépcső esetén
- Hőszigetelésként fűtés és melegvíz rendszerekhez, fürdő és vizes helységekben
- Csőáttörések kitöltéséhez, födém és fal esetén stb.

A Szórható Szigetelőhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, szórható purhab.
Alkalmas szinte minden felület szigetelésére, javítja a hőszigetelést és csökkenti hőhídak
kialakulását. A flakon csavarmenetes kialakításának köszönhetően alkalmazható szabványos
purhabpisztollyal. A tartozék szórófej segítségével függőlegesen és vízszintesen is felhordható
szabálytalan és nehezen hozzáférhető felületekre egyaránt.

112652

genius gun

Purhabok
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600 ml

5411183048768

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Hőszigetelő bevonat szinte minden felületen.
- Problémás, szabálytalan vagy nehezen hozzáférhető építőipari szerkezetek szigetelése
- Beton, falazat, kő, fa, EPS, gipszkarton panel, legtöbb fémlemez, gipszkarton, merev PVC
- Csövek, tetőterek, pincék, teraszok, garázsok, ciszternák és hajók szigetelése.

155984

pisztoly

750 ml

cat_NL

5411183174474
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Vízszigetelő termékek
SOUDAPRIM DP Mélyalapozó

SOUDAGUM LM Folyékony Fólia

Gyors és mélyen beszívódó akril alapozó olyan porózus felületek impregnálására,
mint a padló, esztrich, vakolat és gipszkarton. Teljesen beszivárog a felületbe,
így biztosítván a teljes szilárdságot illetve csökkentve a felület nedvszívó
képességét.
ALKALMAZÁSA:
Padló és beltéri falak mélyalapozására, folyékony fólia használata előtt, csempék
és padlólapok alá, festést és tapétázást megelőzően.

Rugalmas vízzáró fólia, mely szigetelést biztosít minden olyan porózus felületen,
mint pl a beton, kő, tégla, gipszkarton és OSB. Kiválóan tapad a ragsztóhoz,
habarcshoz, betonhoz, ill. fugákhoz.
ALKALMAZÁSA:
Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró
szigeteléséhez. Kerámia járólapok, padlólapok, laminált padlók és kárpit
szőnyegek alá.

126582

6

1,3 kg

5411183124097

126575

8

1l

5411183124073

126581

4

4 kg

5411183124103

126574

4

5l

5411183124080

126580

1

13 kg

5411183124110

SOUDATAPE ST

SOUDATAPE IC Belső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag, hajlatok, ívek erősítésére. Konyhák,
fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez
(kültérre is).

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (belső sarok), a falak és padlók
vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák,
mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126579

10

10 mb

5411183124127

126578

10

2 x 120 x 120 mm

5411183124134

SOUDATAPE OC Külső Sarok

SOUDATAPE PD Membrán csőátvezetésekhez

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (külső sarok), a falak és padlók vízzáró
csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és
egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

Mechanikusan erős és rugalmas poliuretán membrán a vízvezetékek fal
áttöréseihez és kiállásaihoz vízszigetelés céljából.

126577

10

2 x 105 x 105 mm

5411183124141

126576

10

2 x PD 100
+ 1 x PD 150

Soudal Hydro System
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SZANITER
TERMÉKEK
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Szaniter termékek
RACCORD - MENETTÖMÍTŐ

SANIFIBER - KÓC

Kenhető Ásványi zsír tartalmú, zsírzásra-kenésre, menetes végekhez.
FELHASZNÁLÁS:
Kenésre-zsírzásra, menetes végekhez, tömítő rostokkal kombinálva, ideális a gáz, sprinkler, fűtési
és egyéb gépészeti csővezetékek menetes csatlakozásainak tömítésére.Max hőállóság víz esetén
95°C, nyomásálló 16 bar-ig. Gáz esetén 5 bar, -20°C tól +70°C. Forró víz esetén 130°C és 7 bar.

100% kender alapú kóc menetes végek tömítésére, menettömítő pasztával.
FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, levegő vezetékek menetes végeinek tömítésére.

124552

6/Karton

360ml

5411183111684

124139

6/Karton

245ml

5411183111677

124140

6/Karton

100ml

5411183111691

123031

6/Karton

40g

5411183111769

MONOKIT - TÖMÍTŐ GITT

SILICON GREASE - SZILIKONZSÍR

Szaniter szerelőgitt, mely lehetővé teszi a sérülésmentes mechanikus bontást.
FELHASZNÁLÁS:
Lefolyóvezetékek, légcsatornák es egyéb szaniter vezetékek csatlakozásának
rugalmas lezárásához..

Kenhető, 100% szilikon tartalmú kenőanyag.
FELHASZNÁLÁS:
Kenésre zsanér, ajtópánt, láncok, fogaskerekek, reteszek, mozgó, kopó
alkatrészekhez.

124144

6/Karton

100ml

5411183111790

124197

6/Karton

20g

5411183111806

AQUA TAPE

GAS TAPE - TEFLONSZALAG GÁZ

Az Aquatape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére.
FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek tömítésére.

A Gas Tape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére,
gázvezetékek esetén is. Q96/055 bevizsgálással, 0.2 bar.
FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek
tömítésére.

124143

12/Karton

12mm x 12m x 0,1mm

5411183111783

124142

12/Karton

12mm x 12m x 0,1mm

5411183111776

ALU TAPE - ALU SZALAG

SOUDABAND

Az Alu tape / Aluszalag egy öntapadó alukasírozott akryl szalag.
FELHASZNÁLÁS:
Kémény, légvezeték, hőszigetelő táblák lezárásához.

A Soudaband egy öntapadó tömítő szalag, bitumen-elasztomer réteggel ellátott
alumínium fólia. Gyors eredményt érhetünk el vele.
FELHASZNÁLÁS:
Tetőelemek, kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli
rések, repedések tömítésére, lezárására. Vízelvezető csatornák tömítésére.
Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.

124173

6/Karton

12 stuks

5411183111745

124174

6/Karton

7,5cm x 1m

5411183111738

GLASS TIC

JITRAKOR

Szintetikus zsírral impregnált , hidegen szerelhető gépészeti szalag.
FELHASZNÁLÁS:
Víz- és légzáró tömítésre lég- és szennyvízcsatornákhoz. Víz elleni szigetelésre
szaniterhelyiségekben.

Szintetikus zsírral impregnált, hidegen szerelhető gépészeti szalag.
FELHASZNÁLÁS:
Talajszinti és az alatti fémvezetékek korróziógátló szigeteléséhez, 100 Celsius fokig.

124095

6/Karton

8cm x 5m

5411183111714

124553

6/Karton

10cm x 10m

5411183111721

124487

6/Karton

10cm x 5m

Szaniter termékek
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Technikai sprayk
ÁPOLÓ ÉS KENŐ SPRAYK
Vaseline Spray
Silicone Spray
PTFE Spray (teflon)
White Grease
Multi Spray

- Transzparens vazelin, mely nem tartalmaz savakat és szilikont.
- Szilikon alapú tisztító anyag.
- A képzett PTFE bevonat -50°C és +250°C között ellenáll a hőnek.
- Fehér, lítium és PTFE tartalmú kenőanyag.
- Ásványi olaj alapú keverék.

122611

Vaseline Spray

400 ml

5411183089242

123762

Silicone Spray

400 ml

5411183111936

119705

PTFE Spray (teflon)

400 ml

5411183090651

119706

White Grease

400 ml

5411183090668

123761

Multi Spray

400 ml

5411183111929

IPARI SPRAYK
Zinc Spray (Matt)
Alu-Zinc Spray (Shiny)
Contact Spray
Degrip All
Cutting Oil

- Matt antikorróziós anyag magas cink tartalommal.
- Fényes antikorróziós anyag magas cink és alumínium tartalommal.
- Elektronikus csatlakozások tisztító és védő anyaga.
- Hatásos szer korrózió eltávolítására és zárak tisztításához.
- Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

119713

Zinc Spray (matt)

400 ml

5411183090736

119714

Alu-Zinc Spray (shiny)

400 ml

5411183090743

119715

Contact Spray

400 ml

5411183090750

123675

Degrip All

400 ml

5411183111172

130719

Cutting Oil

400 ml

5411183135598

TISZTÍTÓ SPRAYK
Cleaner & Degreaser
Sealant Remover
Adhesive Remover
Multi Cleaner
Brake Cleaner

119708

- A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.
- Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.
- Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.
- Tisztítóhab, mely nem csöpög és nem hagy foltot.
- Tisztító fékekhez és fékbetétekhez.

Cleaner & Degreaser

400 ml

5411183090682

119709

Sealant Remover

400 ml

5411183090699

119710

Adhesive Remover

400 ml

5411183090705

119711

Multi Cleaner

400 ml

5411183090712

130717

Brake Cleaner

400 ml

5411183135581

Technikai cat_NL
sprayk
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GENIUS SPRAYS

2 FÉLE HASZNÁLHATÓSÁG
• FELSŐ pozíció a pontos adagoláshoz
ALSÓ pozíció a nagyobb felületek kenésére
• Kompakt használat
• Prémium minőség

GENIUS SPRAY

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

=
400ml = 300ml

COMPRESSED

360°
MULTI POSITION

FOODSAFE

46
DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 46

5/21/2021 1:21:00 PM

Technikai sprayk Genius
CLEAN ALL - Tisztító

DEGRIP ALL - Csavarlazító

A Clean All Genius Spray egy többfunkciós, gyorsan száradó tisztító aeroszol
gépalkatrészekhez. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést
a genius fejnek köszönhetően nincs kifújt anyagfelesleg. Tisztít és zsírtalanít.
Az aeroszol minden szögben alkalmazható (360°).
ALKALMAZÁSA:
Gépalkatrészek tisztítása és zsírtalanítása. Ragasztás, vagy tömítés előtti felület
előkészítésre.

A Degrip All Genius Spray egy kiváló minőségű csavarlazító olaj, amely feloldja
a rozsdát és a korróziót. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos
befecskendezést. Gyorsan szárad. Az aeroszol bármilyen szögben (360°)
használható.
ALKALMAZÁSA:
Nagyon hatékony a rozsda eltávolítására elsősorban csavarokból és
szerszámgépekből.

transzparens

134622

6/Karton

300 ml

5411183151444

szürke/fekete

134623

6/Karton

300 ml

5411183151468

PROTECT ALL - Védő

ALL IN ONE - Multifunkciós

Áttetsző, magas minőségű szilikon olajat tartalmazó spray zsírzó és formaleválasztó
hatással. Csökkenti a súrlódást és a mozgó alkatrészek kopását, valamint alkalmas
a műanyagok és gumi kezelésére. Víztaszító réteget képez, véd a pára hatásaitól.
Alkalmazható max. 200°C hőmérsékletig.
ALKALMAZÁSA:
Tolóajtók és szigetelő gumik, csúszósínek, autók elektromos vezetékei, motorok,
fűnyírók stb.

Az All-in-one Genius Spray egy kiváló minőségű multifunkciós aeroszol, 8 opcióval:
rozsdaoldó, kenőanyag, tisztító, víztaszító, olajozó, korrózió elleni védelem, kontakt
spray, sokk spray. A genius fej lehetővé teszi a pontos adagolást. Az aeroszol
bármilyen szögben (360°) használható.
ALKALMAZÁSA:
Gépek, csapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok, gumi profilok stb.
Nem támadja meg a gumiabroncsot, a műanyagot vagy fémet. Biztonságos élelmiszeriparban is használható.

transzparens

134619

6/Karton

300 ml

5411183151451

transzparens

134621

6/Karton

300 ml

5411183151437

LUBRIT ALL - Felületkenés
Csökkenti a súrlódást és a kopást. Ellenáll a rozsdának és a korróziónak. Nem
tartalmaz szilikonokat. Elsősorban olyan alkatrészekhez, amelyek hosszú távú
hőmérsékletnek vannak kitéve (-20 - 150°C) Biztonságos - élelmiszeriparban is
használható.

fehér

134620

6/Karton

300 ml

5411183151420

Genius cat_NL
Sprays
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KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK
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Kiegészítő termékek
PURHAB PISZTOLY TISZTÍTÓ

PURHAB ELTÁVOLÍTÓ

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy
a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható.
Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például
PVC tisztítására. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel
ártalmatlan.

A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos
eltávolítására lett kifejlesztve.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és
2 komponensű habokhoz egyaránt. Célja, hogy a beépítés során keletkező
poliuretán-szennyeződéseket eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így
a termék otthoni- és professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet
a munkálatok során. Festett és kezelt felületek esetén, teszttisztítás ajánlott.

104770

kézi

150 ml

5411183002937

103242

pisztoly

500 ml

5411183033535

102080

click

500 ml

5411183036451

116544

6/Karton

100 ml

5411183041899

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

PÁRAMENTESÍTŐ

A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon
maradványok eltávolítására alkalmazható.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Eltávolítja a kikeményedett szilikont, MS polymert, a különböző felületekről
- Elöregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

Használatrakész, felhasználóbarát, hordozható, páramentesítő. Hatásosan
megóvja a helységeket a szag, korrózió és penész kialakulásától. helyreállítja
az optimális páratartalmat.

110757

flakon

100 ml

5411183041899

125690

páramentesítő

450 g

5411183122970

125691

páramentesítő

1000 g

5411183122987

106136

utántöltő

450 g

5411183007277

125937

utántöltő

1000 g

5411183007390

SWIPEX Ipari tisztítókendő

SZANITER SZALAG

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és
ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket,
valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről.
Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan
alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek
tisztítására. A különböző hatóanyagok mellet kézápolót
is tartalmaz.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére
is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.

Öntapadó tömítőszalag a fürdőszobák vízmentes tömítés, zuhanyzók és mosdókhoz.

113551

100 db.

5411183057548

134027

22 x 3,35

6/karton

5411183147638

120874

20 db.

5411183096486

134030

38 x 3,35

6/karton

5411183147652

Kiegészítő termékek
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Kiegészítő termékek
PU HAB CSŐR

KARTUS CSŐR

5 db csőr / csomag minden méretű Soudal pu kézi habhoz.

5 db csőr / csomag a hagyományos PE kartusokhoz.

102998

5 db.

5411183012493

SOUDAGLATT Fugalehúzó

108762

HURKÁS PISZTOLY

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely különböző alakú és
szélességű fugák lezárásához alkalmazható.

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliával csomagolt termékekhez

106515
120167

50

1 db.

5411183036932

5 db.

5411183035607

manuális

600ml

1/Doboz

5411183006225

126785

pneumatikus

400ml

1/Doboz

5411183124394

126 784

pneumatikus

600ml

1/Doboz

5411183124387

Kiegészítő termékek
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Kiegészítő termékek
SZILIKON PISZTOLY DIY

SZILIKON PISZTOLY PRO

DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

PRO Szilikon gun - 360 foban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.

111072

1 db.

5411183042896

106617

5411183009462

1 db.

DESIGN PU PISZTOLY

DESIGN CLICK&FIX PU PISZTOLY

Prémium minőségű menetes PU pisztoly.

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

103266

1 db.

5411183037304

106016

1 db.

5411183037731

COMPACT PU PISZTOLY

COMPACT CLICK&FIX PU PISZTOLY

Műanyag házas, menetes PU pisztoly.

Műanyag házas, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

109953

1 db.

5411183039643

110226

1 db.

5411183040120

FÉM PU PISZTOLY

FÉM CLICK&FIX PU PISZTOLY

Fém házas, teflon bevonatú, menetes PU pisztoly.

Fém házas, teflon bevonatú, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

121408

1 db.

5411183085282

127854

1 db.

Kiegészítő termékek
cat_NL
DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 51

5411183089259

51
5/21/2021 1:21:07 PM

PROFESSZIONÁLIS
TERMÉK
KATALÓGUS

POLIURETÁN HABOK
TÖMÍTŐANYAGOK
RAGASZTÓK

Belgian Cycling Project

52 | PROFESSZIONÁLIS TERMÉK KATALÓGUS
DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 52

5/21/2021 1:21:08 PM

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

MS POLYMER

SOUDASEAL 215LM

Semleges, hibrid polimer anyag, amelyet függőleges felületeken is
használhatunk. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint
például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ideértve a nedves felületeket
is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek.
Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve
a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik
a függőleges felületeken.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus
Art. nr.: 105022
Art. nr.: 105023
Art. nr.: 107302
Hurkás
Art. nr.: 102291
Art. nr.: 106334
Art. nr.: 101010
Art. nr.: 105089
Art. nr.: 106333
Art. nr.: 103911

fehér
betonszürke
barna

5411183000612 290ml
5411183004108 290ml
5411183027541 290ml

12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz

fehér
szürke
betonszürke
Bézs
barna
fekete

5411183013537
5411183009486
5411183004092
5411183013568
5411183009479
5411183013551

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz

fehér
szürke
fekete

5411183000629 290ml
5411183004139 290ml
5411183004122 290ml

12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz

fehér
betonszürke
fekete

5411183032309 600ml
5411183068223 600ml
5411183030169 600ml

12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz

fehér
fekete

5411183068261 290ml
5411183042667 290ml

12 /Doboz
12 /Doboz

fehér
fekete

5411183068605 600ml
5411183041691 600ml

12 /Doboz
12 /Doboz

Kartus
Art. nr.: 112302
Art. nr.: 122855

fehér
RAL 9002

5411183047679 290ml
5411183116016 290ml

12 /Doboz
12 /Doboz

Kartus
Art. nr.: 119245

szürke

5411183089150 250ml

6 /Doboz

SOUDASEAL 240FC
Gyorskötésű, rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő, amely kiválóan tapad
a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter,
még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire.
Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek.
Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve
a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus
Art. nr.: 101364
Art. nr.: 105027
Art. nr.: 104925
Hurkás
Art. nr.: 101809
Art. nr.: 106912
Art. nr.: 108148

SOUDASEAL 270HS
Rugalmas hibrid polimer ragasztó. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen
és építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb,
ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag.
Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve
a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek
ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus
Art. nr.: 110207
Art. nr.: 111029
Hurkás
Art. nr.: 113761
Art. nr.: 110645

SOUDASEAL CLEANROOM
Rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő. Kémiailag semleges anyag.
Kémiailag ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40 °C
és + 90 °C között van. Megkötve festhető, beleértve a vízbázisú festékeket.
Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel való közvetlen
érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a mikroorganizmusok ellen).
Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák,
hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére a kórházakban,
a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.

SOUDASEAL 2K
Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó nagyon rövid nyitott idővel.
Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken, ahol
a légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megkötésének
idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti kötéseknél
a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és űrhajózásban, azokon a területeken,
ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az erős nyíró- és szakítóerőnek.
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TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

SZILIKONOK
SILIRUB 2
Kémiailag semleges, tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló
tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla,
beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak
és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Kartus
Art. nr.: 102384
Art. nr.: 102392
Art. nr.: 102422
Art. nr.: 101270
Art. nr.: 102389
Art. nr.: 102419
Art. nr.: 103978
Art. nr.: 102423
Art. nr.: 100335
Art. nr.: 102421
Art. nr.: 102393
Hurkás
Art. nr.: 104073
Art. nr.: 100251
Art. nr.: 100252
Art. nr.: 100254
Art. nr.: 100253

transzparens
fehér
szürke
aluminium
barna
világos barna
bézs
bronz
kő
teak
fekete

5411183001619
5411183001626
5411183001633
5411183001640
5411183001664
5411183010376
5411183001695
5411183001688
5411183008878
5411183001671
5411183001657

300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml

15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz

transzparens
fehér
szürke
barna
fekete

5411183002968
5411183002975
5411183002982
5411183002999
5411183014350

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz
12 /Doboz

transzparens
fehér
szürke
aluminium
barna
világos barna
bézs
bronz
kő
teak
fekete

5411183001619
5411183001626
5411183001633
5411183001640
5411183001664
5411183010376
5411183001695
5411183001688
5411183008878
5411183001671
5411183001657

300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml

15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz

szürke-fehér RAL 9002

5411183103368 600ml

12/Doboz

Kartus
Art. nr.:105822
Art. nr.:105827
Art. nr.:105828
Art. nr.:105829
Art. nr.:114104
Art. nr.:105830
Art. nr.:105831
Art. nr.:113419
Art. nr.:113228
Art. nr.:114296
Art. nr.:105870
Art. nr.:106735
Art. nr.:111713

RAL1013 gyöngy fehér
RAL1015 elefántcsont
RAL3005 vörösbor
RAL5011 acélkék
RAL6005 mohazöld
RAL6009 zöldfa
RAL7016 antracit
RAL7035 világos szürke
RAL7039 kvarc
RAL8014 szépia barna
RAL9001 tejszín
RAL9006 alumínium ezüst
RAL9007 alumínium szürke

5411183034785
5411183037106
5411183037113
5411183037120
5411183090279
5411183037137
5411183037144
5411183052017
5411183051478
5411183060104
5411183037151
5411183037168
5411183045149

300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml
300ml

15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz
15 /doboz

Kartus
Art. nr.: 130236

fehér

5411183134003 300ml

15 /Doboz

SILIRUB 2/S
A Silirub 2/S egy kiváló minőségű, neutrális (oxim), egykomponensű,
szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben. Elsősorban
hűtőkamrákhoz és élelmiszertároló helységekhez ajánlott.

Kartus
Art. nr.:102384
Art. nr.:102392
Art. nr.:102422
Art. nr.:101270
Art. nr.:102389
Art. nr.:102419
Art. nr.:103978
Art. nr.:102423
Art. nr.:100335
Art. nr.:102421
Art. nr.:102393
Hurkás
Art. nr.: 106274

SILIRUB COLOR
Különböző RAL színekben elérhető tartósan rugalmas neutrális szilikon,
mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint
a tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek.
Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló:
-60 °C és +180 °C között.

SILIRUB CLEANROOM
Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helységekbe, hűtőházakba,
fagyasztó egységekbe, konyhákba, légkondícionálóhoz stb. Nem ártalmas
a vízre, ételre, higiéniai és gyógyszeripari termékekre. Elsősorban a tiszta,
steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók
tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.
IBE-BVI Direct Food Contact Report CFP-13.009C minősítéssel rendelkezik.
Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló:
-50 °C és +120 °C között.
Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák,
hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban
és az élelmiszeriparban.

54 | PROFESSZIONÁLIS TERMÉK KATALÓGUS
DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 54

5/21/2021 1:21:09 PM

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

AKRILOK
ACRYRUB
Rugalmas és képlékeny akril diszperziós bázisú beltéri akril tömítő. Kiváló
tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: gipsz,
gipszkarton, tégla, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás után festhető.

Kartus
Art. nr.: 102600
Art. nr.: 102598
Art. nr.: 102599
Hurkás
Art. nr.: 102603
Art. nr.: 102602

fehér
szürke
teak

5411183407459 300 ml
5411183001756 300 ml
5411183005303 300 ml

15 /Doboz
15 /Doboz
15 /Doboz

fehér
szürke

5411183008960 600 ml
5411183019515 600 ml

12 /Doboz
12 /Doboz

transzparens

5411183133372 310 ml

15 /doboz

Kartus 				
Art. nr.: 122391 színtelen

5411183105126 300ml

15 /Doboz

TRANSPACRYL
A Transpacryl fugatömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, akril
diszperziós tömítő, amely kötés után fehérről színtelenné válik.

Kartus
Art. Nr: 137860

VAPOURSEAL
A VAPOURSEAL egy használatra kész, plaszto-elasztikus, egykomponensű
akrildiszperziós bázisú tömítő és ragasztó, lég- és párazáró munkákhoz,
mindenfajta fólia és szalag esetére, akár PE és PP ragasztáshoz is.
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TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

RAGASZTÓK
SOUDABOND 265

SOUDABOND 280

?

?

Recipient
Art. nr.: 146309 Transzparens 5411183162501 500ml ? /Doboz

Recipient
Art. nr.: 146311 Transzparens 5411183162525 500ml ? /Doboz

PUROCOL
Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, nem
hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószereket.
Száradás után vízálló, D4 besorolású.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus
Art. nr.: 103955

standard

5411183406551 300ml

15 /Doboz

Kartus
Art. nr.: 101127		

5411183133372 300ml

15/Doboz

Kartus
Art. nr.: 105333 		

5411183035812 310ml

15 /Doboz

PUROCOL EXPRESS
A Purocol Express egy egykomponensű, használatra kész, színtelen
gyorsragasztó, poliuretán bázissal. D4-es besorolású, elsősorban a faiparhoz
(bútorgyártásban is), építőiparhoz ajánlott. Ajtók és ablakok, kerti bútorok
és szigetelőanyagok, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb
felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el
a felületeken. Nem tartalmaz oldószert.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.
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TECHNIKAI AEROSOLOK

ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK
PRIMER 100

PRIMER 150

Poliuretán alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást
porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja
a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Poliuretán
ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Hibrid Polymer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást
porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja
a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Polymer és
szilikon ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Recipient
Art. nr.: 123012 Transzparens 5411183107687 500ml 6 /Doboz

Recipient
Art. nr.: 123011 Transzparens 5411183107670 500ml 6 /Doboz

SURFACE ACTIVATOR
A Surface Activator egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egyben.
Az aktivátor a nem porózus felületeken úgymint műanyagokon és fémeken
javítja a ragasztó ill. tömítő tapadását. Ideálisan alkalmazható szilikon,
poliuretán és MS-Polymer ragasztások és tömítéseknél.

Recipient
Art. nr.: 101638

Transzparens

5411183032064 500ml

6 /Doboz

Bidon
Art. nr.:134507 transzparens

5411183151543 500ml

?/doboz

Bidon
Art. nr.:135010 transzparens

5411183153523 500ml

?/doboz

ACTIVATOR SPRAY 601
?

CT REMOVER
?
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