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Ennek köszönhetően olyan társaságot hoztunk létre, 

amely nemcsak a cég mérete, hanem a termékválaszték 

tekintetében is piacvezető lett. Kezdettől fogva ott állunk 

a Den Braven társaság mögött, amely ma a kittek, szili-

konok, ragasztók és egyéb építéskémiai termékek piacá-

nak cseh zászlóshajója lett. Erőnket az adja, hogy bevált 

koncepcióval rendelkezünk az újabb ötletek és termék- 

paletta-bővítési lehetőségek kereséséhez ügyfelein-

kért. Piacvezető pozíciónk megköveteli ezt a hozzáállást. 

Vállalkozásunk teljes ideje alatt a megfelelően válasz-

tott stratégiának köszönhetően soha nem tapasztaltuk 

az eladások csökkenését. A pénzügyi válság idején sem 

került erre sor, amit Önök, a partnereink jelentős siker-

ként és a megbízhatóság, illetve stabilitás alapkövének 

értékeltek.

Kiválóan használható kittjeinket minden cseh ezermes-

ter és szaki jól ismeri. A mindössze néhány termékből álló 

kezdeti kínálatunk mára speciális termékek széles skálá-

jává duzzadt. Termékskálánk pedig önmagában is olyan 

bravúr, amelyet egyetlen konkurens cseh cég sem tud 

megközelíteni.

Szakadatlanul igyekszünk újabb innovációkkal bővíteni 

technológiai kínálatunkat, hogy ügyfeleinknek a megfe-

lelő terméket kínálhassuk alkalmazásaikhoz.

Iva és Marcel Rysoví

Mindig is a legfőbb hitvallásunk volt, hogy MINDENT AZ ÜGYFELEKÉRT.

A DEN BRAVEN FILOZÓFIÁJÁNAK ALAPTÉZISE, HOGY MINDIG MEGHALLGATJUK

ÉS MÉLTÁNYOLJUK AZ ÜGYFELEK VÉLEMÉNYÉT ÉS SZAKMAI ISMERETEIT.

ELŐSZÓ
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A Den Braven termékeinek széles választéka azt bizonyítja, hogy nem 
csupán a minőség, hanem a hozzá tartozó márka is számít. A külföldi tőke 
bevonása nélkül működő cseh vállalat által gyártott és értékesített ter-
mékek elismerést vívtak ki megbízhatóságukkal.

cégünkről 

20 éve töretlenül jelen vagyunk a nemzetközi színtéren a leg- 

jobb minőségű kittek, szilikonok, poliuretán habok és műsza-

ki aeroszolok élvonalbeli gyártói, az intelligens építéskémiai 

rendszermegoldások legnevesebb szállítói között. A raktá-

ron tartott termékek széles választéka mellett progresszív a- 

nyagokat, a legmodernebb technológiai mechanizmusokat, 

széles körű tanácsadást és kifinomult logisztikát kínálunk.

Ezt a gyárat azért építettük, mert nem akarunk megállni,  

folytatni kívánjuk megkezdett utunkat. Az új termékek fej- 

lesztése mellett a meglévők optimalizálásáról sem feledke-

zünk meg. Új üzemünkben is folytatjuk a kutatást, a fejlesz- 

tést és az új ismeretek gyűjtését, amelyek hozzájárulnak 

termékportfóliónk optimalizálásához és innovációjához. Te-

vékenységünkben komoly előnyt jelent, hogy a gyártás vala-

mennyi fázisának pontos nyomonkövethetősége érdekében 

minden folyamatot teljes körűen dokumentálunk.
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A přerovi üzem megnyitásával jelentősen növeltünk ter-

melési kapacitásunkat az ömlesztett keverékek és folyékony 

koncentrátumok gyártása terén. A korszerű technológiájú 

gyár bármilyen mennyiségi igényt rövid szállítási határidővel 

ki tud elégíteni a kiváló minőség megőrzése mellett. Célunk, 

hogy az olyan kifejezések, mint a „fenntartható fejlődés” vagy 

az „ökológiai mérleg”, ne maradjanak puszta szavak, hanem 

a gyakorlatban is megjelenjenek. A termelés során olyan 

technológiai, ökológiai és környezetvédelmi szempontokat 

helyezünk előtérbe, amelyekhez minimális energiaigény kap-

csolódik. Őszinte örömünkre szolgál, hogy a csúcsminőségű 

megoldások éppen a mi csehországi gyárunkból kerülnek ki.

TESZTELÉS, FEJLESZTÉS, LABORATÓRIUM

Márkás termékeinket saját tesztelő központunkban fejleszt- 

jük és teszteljük. A Den Braven új termékeit és a meglévő 

termékek módosított változatait egyaránt gondosan meg- 

vizsgáljuk, és összehasonlító vizsgálatokat is végzünk. A 

csúcsminőség számunkra nem kérdés. Folyamatosan tö-

kéletesítjük a kezdeti, a műveletközi és a végső vizsgálato-

kat. Következetesen betartjuk az Európai Unióban érvényes 

összes műszaki, környezetvédelmi és higiéniai előírást. Mivel 

nem csupán különálló termékeket szeretnénk előállítani és 

értékesíteni, átfogó rendszert alkotó logikai egységekbe fog- 

laljuk őket, feltérképezzük a közöttük lévő kapcsolatokat, és 

ún. „intelligens megoldásokat” javaslunk, amelyekkel csök-

kenthetők a munkaköltségek, lerövidíthető az alkalmazási 

idő, illetve egyszerűsíthető a kezelés.

LOGISZTIKA ÉS MŰSZAKI HÁTTÉR

Meggyőződésünk, hogy a logisztikának kapcsolatot kell te-

remtenie a vállalkozás gazdasági és környezetvédelmi céljai 

között. Az ebbe az irányba vezető lehetséges utak közé tar-

tozik például az árufolyamok összekapcsolása, a többcélú 

hálózatok létrehozása, valamint a logisztikai eszközök kapaci-

tásának optimális kihasználása. Az első helyen a rendelések 

gyors feldolgozása, az áruk ellenőrzése és természetesen 

a kiszállítás áll. Mindig időben lépünk szintet a termelés és 

a logisztika digitalizálása terén. Az árumozgás elektronikus 

programozású koordinálása optimális áttekintést nyújt nem 

csupán a mennyiségekről, hanem olyan adatokról is, mint 

például a tételszámok vagy a lejárati dátumok. Jó érzéssel 

tölt el bennünket, hogy megrendelőinknek rövid határidőt 

biztosíthatunk.

A TÁRSASÁG PROFILJA
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RAKTÁROZÁS

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának 

maximalizálása és ezzel a költségek minimalizálása, ami elő-

mozdítja vállalatunk további fejlődését. A Den Braven által 

évente termelt árumennyiség jelentős százalékkal nő évről 

évre. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, s forgalmunk és pi-

aci részesedésünk növekedésével együtt a végfelhasználó-

ELSŐ AZ ÜGYFÉL ÉS AZ IGÉNYEI

A Den Braven filozófiájának alaptézise, hogy mindig meghall- 

gatjuk és méltányoljuk az ügyfelek véleményét és szakmai is-

mereteit. Meggyőződéssel hirdetjük, hogy a vélemények és a 

gondolatok áramlása nem lehet egyirányú, és örömmel fo-

gadjuk a technikai jellegű visszajelzést. Ezzel is hitet teszünk 

víziónk mellett: „Mindent az ügyfélért.” Gondolkodásunk segít 

megőrizni pozíciónkat az ágazat élvonalában, s remélhe-

tőleg újabb high-tech termékekhez és a holnap korszerű 

anyagaihoz vezet bennünket. Fejet hajtunk a technológia 

megállíthatatlan fejlődése előtt, és folyamatosan feszeget- 

jük a határokat teljesítményünk javítása érdekében. Cégünk- 

re jellemző, hogy nemcsak az értékesítési stratégiában, ha-

nem a támogatás, a szolgáltatások és a szerviz minőségé-

nek állandó javításában is igyekszünk mindig a lehető leg- 

többet nyújtani ügyfeleinknek. Erőnket az adja, hogy bevált 

koncepcióval rendelkezünk az újabb ötletek és termékpa- 

letta-bővítési lehetőségek kereséséhez. Minden szinten ko- 

moly versenyképességgel bíró tényező kívánunk lenni. Az 

erre érdemes terméket három hónapon belül forgalomba 

tudjuk hozni, a marketingtámogatást is beleértve. Számos 

különféle nézőpontból tekintünk az új termékekre, azzal a 

céllal, hogy új, hatékony építési módokat találjunk. Piacve-

zető pozíciónk megköveteli ezt a hozzáállást, termékskálánk 

pedig önmagában is olyan bravúr, amelyet egyetlen konku-

rens cseh cég sem tud megközelíteni.

A TÁRSASÁG PROFILJA

inknak nyújtott szerviz színvonala is egyre magasabb. Saját 

tulajdonunkat képező, több mint 20 000 raklaphellyel és  

korszerű kezeléstechnikával rendelkező modern, nagyvo-

lumenű logisztikai központunk mellett 14 kirendeltségünk is 

működik a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyar- 

országon, optimális eloszlásban. 



5

Új és 
áttekinthetőbb

www.denbraven.hu



6

TARTALOM

TERMÉKKATEGÓRIA OLDAL

MAMUT GLUE ................................................................. 10

VEGYI DŰBELEK ............................................................. 17

PUR-HABOK ...................................................................23

TÖMÍTŐK .........................................................................35

SZILIKONOK ....................................................................45

RAGASZTÓK ...................................................................49

VÍZSZIGETELÉS ............................................................. 57

DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK .................63

ALAPOZÓK ...................................................................... 71

IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK ....................................... 75



7

KŐBURKOLAT, MÁRVÁNYBURKOLAT ....................... 79

BELTÉRI, FESTÉKEK .....................................................83

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS TECTANE ....................... 87

SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK.................................95

SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK ....................................101

KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK ...................................109

HABARCSVÖDÖR ........................................................113

KORONGOK, CSISZOLÓANYAGOK ........................... 115

ELADÁSTÁMOGATÁS ..................................................119

Első az építéskémiai piacon



8

Ősidők óta 
az élen!



9

ŐMAMUT hOSÖK
tak si najdi toho svého!

WWW.MaMUTGLUE.CZ

extra 
erő!

ragaSZtÁs 
És tÖMÍTÉS!total

multivíZtiSZtA 
kötés!

crystalazonnaL 
tarT!

extra 
gyors

HIGH TACK

Sprinter

TaLÁLD MEG a sAJÁTOD!

WwW.MaMUTGLUE.HU
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04.40

 
HIGH TACK

A MAMUT GLUE HIGH TACK A MAMUT CSALÁD 
LEGISMERTEBB ÉS LEGELTERJEDTEBB TAGJA.  

Legnagyobb előnye az azonnali rögzítés 500 kg/m2 tapadószilárdsággal. 
Jól alkalmazható minden olyan esetben, ahol gyors ragasztás szükséges, 
de a ragasztandó tárgy valamilyen okból nem terhelhető, amíg a ragasztó 
meg nem köt. Ez indokolja a készítmény sűrűbb állagát, valamint immár 

tíz éve növekvő népszerűségét is.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

35003HU tubus bliszteben 25 ml 100 db fehér
51910BDHU kartus 290 ml 12 db fehér
51911BDHU kartus 290 ml 12 db fekete
51912BDHU hurka 600 ml 12 db fehér

• Azonnal kiválóan tapad az aljzathoz
• Szilikon-, izocianát-, oldószer- és ftalátmentes
• Gyorsan, szagmentesen keményedik ki
• Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességgel, a vízzel (vízhatlan kötés) és az időjárási hatásokkal szemben
• Ellenáll a sós vízzel (tengervíz), a klórral és a tisztítószerekkel szemben
• Tükrök ragasztására is alkalmas

MAMUT GLUE

M
A
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U
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HOL ALKALMAZHATÓ?
• Bárhol és szinte bármihez
• Bel- és kültéren egyaránt
• Az építőanyagok többségén (fa, 

OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, 
gipszkarton, falazat és egyebek)

• Tükrök, padlószegő lécek, polcok, 
lépcsők, burkolólapok, párkányok és 
hasonlók ragasztására

• Professzionális és háztartási felhasz-
nálásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót pontokban vagy csíkok-

ban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
• Erősen nyomjuk egymáshoz a ra-

gasztandó felületeket
• Ezzel kész is, további mechanikus 

rögzítés nem szükséges

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• Azonnal tart
• Azonnali tapadószilárdsága 500 kg/m2

• Nedves aljzaton is alkalmazható
• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton  

is alkalmazható
• Végső kötési szilárdsága 22 kg/cm2

• Könnyen átfesthető
• Oldószert nem tartalmaz
• A kötés a -40 °C – +90 °C tarto-

mányban hőálló
• Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?
• Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olaj-

tól, portól és szabad szemcséktől 
mentesnek kell lennie

• Fontos a ragasztó megfelelő mennyi-
sége a ragasztási felület és tömeg 
függvényében

• PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ra-
gasztására nem alkalmas
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04.47

SPRINTER

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

52010BD kartus 265 ml 12 db szürke
520101GD tartalék adagolócsőr - 1 db  

• Kiváló tapadás az aljzathoz
• Szilikon-, izocianát-, oldószer- és ftalátmentes
• Gyorsan, szagmentesen keményedik ki
• Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességgel és az időjárási hatásokkal szemben

MAMUT GLUE

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ, MELY OTT SEGÍT, 
AHOL A LEGJOBBAN KELL.

Nyerő választás amikor nincs idő hosszú várakozásra. 
30 percen belül bármilyen vastagságban tartós 

és rugalmas kötést hoz létre.

HOL A LEGHASZNOSABB?
• Kül- és beltéri ragasztásra
• Rések kitöltésére
• Sima és porózus felületekhez
• Száraz és nedves környezetben
• Rozsdamentes acél, alumínium, réz, 

ólom és beton felületekhez
• Valamint sok egyéb anyaghoz

HOGYAN HASZNÁLJUK?
• Gyorsan
• Kinyomópisztoly segítségével vigyük 

fel csíkokban vagy terítve  a felületen
• Nyomjuk erősen
• Mechanikusan rögzítsük a kötést  a 

ragasztó kikeményedéséig

MIBEN KIEMELKEDŐ? 
• 30 perc után vágható
• Levegő közreműködése nélkül köt
• Teríthető
• 3-4 óra alatt bármilyen vastagságban 

tökéletesen kikeméynedik
• Festhető
• Rugalmas
• Nem tartalmaz oldószert
• Kikeméynedés után -40 °C és +90 °C 

között hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?
• A felületek legyenek tiszták
• A két komponens tökéletesen keve-

redjen (egységes szürke színű anyag)
• Tartós vízhatásnak kitett felületekhez 

nem alkalmas
• Nem alkalmazható PE, PP, PC, PMMA, 

lágyított műanyag, teflon, aszfalt, 
bitumenes felületeken

• Teljes kötésig mechanikus rögzítés 
javasolt
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04.38

CRYSTAL
LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI KÖZÉ TARTOZIK 

TERMÉSZETESEN AZ ÁTLÁTSZÓSÁG, 
VALAMINT A RUGALMASSÁG IS.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

51930BDHU kartus 290 ml 12 db transzparens
35008TUHU tubus 25 ml 100 db transzparens

• Magas modulusú
• Szilikonmentes, transzparens kötés
• Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek és a víznek
• Kiválóan tapad a különféle építőanyagokhoz, nedvszívó és 

nem nedvszívó anyagokat és ezek kölcsönös kombinációit is 
ideértve

• Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)

MAMUT GLUE

• Mindenfajta átlátszó ragasztáshoz karbantartás, javítás, 
építés vagy szerelés során a háztartásban

• Vízzáró kötések ragasztása építkezésen, háztartásban 
és a gépiparban is

• Fa, beton, falazat, fém, műanyag, üveg ragasztására az 
építő- és a gépiparban

• Beltérben dilatációs hézagok tömítésére is alkalmas

A legjobb megoldást kínálja ahhoz, hogy a kötés 
kaméleonként olvadjon bele környezetébe.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• Beltérben
• Az építőanyagok többségén (fa, ke-

rámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és 
egyebek)

• Vízhatlan kötés kialakítására, zuhany- 
válaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs 
elemek ragasztására

• Professzionális és háztartási fel-
használásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót függőleges csíkokban, 

kinyomópisztollyal hordjuk fel
• Erősen nyomjuk egymáshoz a ra-

gasztandó felületeket
• A megkötésig szorítókkal vagy tá-

masztékkal rögzítsük a ragasztandó 
elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• A lenyűgöző „kaméleoneffektus”
• Nedves aljzaton is alkalmazható
• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton 

is alkalmazható
• Oldószert nem tartalmaz
• A kötés a -40 °C – +90 °C tarto-

mányban hőálló
• Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?
• Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olaj-

tól, portól és szabad szemcséktől 
mentesnek kell lennie

• PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen 
ragasztására nem alkalmas

• A ragasztó megkötéséig a ragasz-
tandó tárgyakat mechanikusan rögzí-
teni kell

• UV-érzékenysége miatt elsősorban 
beltérbe javasolt
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MULTI
A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOBB ELŐNYE 

A SOKOLDALÚSÁGA, UGYANIS EGYSZERRE 
RAGASZT ÉS TÖMÍT. 

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

51940BDHU kartus 290 ml 12 db fehér
51941BDHU kartus 290 ml 12 db szürke

• Anyagok széles választékának ragasztásához 
és tömítéséhez

• Víz alatti ragasztáshoz is (kizárólag nem 
nedvszívó anyagok)

• Vékonyrétegű ragasztás
• UV-álló, fagyálló
• Kiváló tapadás a nedves aljzathoz is
• Nem tartalmaz oldószert, szagmentes

HOL ALKALMAZHATÓ?
• Bel- és kültéren egyaránt
• Az építőanyagok többségén (fa, 

OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, 
falazat, üveg, fém és egyebek)

• Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők, 
párkányok és hasonlók ragasztására

• Dilatációs hézagok tömítésére
• Vakolat, falazat és beton repedé-

seinek és hasadásainak javítására
• Professzionális és háztartási fel-

használásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót függőleges csíkokban, 

kinyomópisztollyal hordjuk fel
• Erősen nyomjuk egymáshoz a ra-

gasztandó felületeket
• A megkötésig szorítókkal vagy tá-

masztékkal rögzítsük a ragasztandó 
elemeket

HOGYAN KITTELJÜNK?
• A kittet a kinyomópisztoly segítsé-

gével, vékony csíkokban hordjuk fel
• A felhordást követően 10 percen 

belül simítsuk el

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• Tömítés és ragasztás egyetlen lépésben
• UV-állóság
• Vékonyrétegű ragasztás
• Rugalmasság
• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is 

alkalmazható
• Már 1 óra elteltével könnyen átfesthető
• Oldószert nem tartalmaz
• A kötés a -40 °C – +90 °C tarto-

mányban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?
• Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olaj-

tól, portól és szabad szemcséktől 
mentesnek kell lennie

• PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ra-
gasztására nem alkalmas

• A ragasztó megkötéséig a ragasztandó 
tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

MAMUT GLUE

• Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
• Tükrök, padlólécek, lépcsők, könyöklők stb. ragasztása.
• Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PVC, 

beton, kerámia, fa, falazat, gipszkarton stb.
• Ipari területen (autógyártás, vasút, repülőgyártás) 

szerkezeti tömítés, dekorációk stb.
• Bel- és kültéren egyaránt
• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra

Ennek köszönhetően használata idő- és költségtakarékos.



14

04.39

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

51920BDHU kartus 290 ml 12 db fehér

• Ragasztás és tömítés épületek belső és külső részeiben egyaránt
• Nagyon jó tapadóképesség az aljzathoz, alapozó használata nélkül, nedves 

felületekre is
• Magas kezdeti tapadószilárdság, könnyű építőanyagok ragasztása másodlagos 

rögzítés nélkül is
• Szélsőségesen magas végső húzószilárdság, akár 50 kg/cm2

• Gyors kikeményedés, szag és zsugorodás nélkül a kötés során
• Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
• Nem okoz korróziót a fémeken
• Tartósan rugalmas, ellenálló az UV-sugárzással, penésszel és időjárással 

szemben (víz, fagy, hó)

TOTAL

MAMUT GLUE

• Elnyeli az akusztikai és mechanikai rezgéseket
• A teljes kikeményedés után festhető
• Vízhatlan ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a 

gépiparban
• Számos építőanyag, például rozsdamentes és közönséges acél, 

natúr és eloxált alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, ABS, PVC, 
EPS, XPS, PUR, poliészter, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, 
zománc, kerámia stb. ragasztására alkalmas, sokoldalú ragasztó, 
alapozó használata nélkül

• Gépjárművek, utánfutók, autóbuszok, lakókocsik, személykocsik, 
hajók, homlokzatok, bútorok szerkezeti elemeinek ragasztására

• Univerzális ragasztó és tömítő minden összekötő hézaghoz, 
repedéshez és egyenetlenséghez az építő- és a gépiparban

A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ 
50 KG/CM2-ES VÉGSŐ SZILÁRDSÁG. 

 

A legjobban ezért azokon a helyeken érvényesül, 
ahol maximális szilárdságú, rugalmas kötés szükséges.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• Bel- és kültéren egyaránt
• Az építőanyagok többségén (fa, 

OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, 
falazat, üveg, fém és egyebek)

• Ragasztott szerkezeti kötések kia-
lakítására az építő- és a gépiparban

• Bádogoselemek, bútorok, lépcsők, 
párkányok és egyebek ragasztására

• Professzionális és háztartási fel-
használásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót függőleges csíkokban, 

kinyomópisztollyal hordjuk fel
• A ragasztandó tárgyat erősen nyom-

juk rá a felületre
• A megkötésig szorítókkal vagy tá-

masztékkal rögzítsük a ragasztan-
dó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• Rendkívüli kötési szilárdság:  50 kg/cm2

• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is 
alkalmazható

• Tartósan rugalmas
• Könnyen átfesthető
• 24 óra alatt 2–3 mm-es sebességgel 

szárad
• Oldószert nem tartalmaz
• A kötés a -40 °C – +90 °C tar-

tományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?
• Az aljzatnak tisztának, zsírtól és 

olajtól, portól és szabad szemcséktől 
mentesnek kell lennie

• PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasz-
tására nem alkalmas

• A ragasztó megkötéséig a ragasz-tandó 
tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell
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N110

N114

N141

TARTOZÉKOK, SZERSZÁMOK

07.01

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból. TULAJDONSÁGOK

• Azonnali felhasználhatóság, 
egyszerű használat

• A nyomás befejezése után vissza-
húzás szükséges, hogy az anyag 
ne folyjon ki a kartusból

• Mivel könnyű anyagokból készül, 
a hosszabb használata sem 
fárasztó

07.01

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból. TULAJDONSÁGOK
• Azonnali felhasználhatóság, 

egyszerű használat
• Mivel könnyű anyagokból készül, 

a hosszabb használata sem 
fárasztó

07.01

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az 
MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

• Azonnali felhasználhatóság, 
egyszerű használat

• Egyszerű és folyamatos felhordás 
az áttételnek köszönhetően 
(MK5H)

• Hosszú élettartam a megerősített 
rudazatnak köszönhetően (MK5H)

• Szabályozható légnyomás a 
kartus dugattyúján (MK5P)

• Állítható markolatpozíció az ideá-
lis kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

TULAJDONSÁGOK

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N114 öntvénypisztoly hatszögletű profil 40 db narancssárga

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N141 MK5 H600 pisztoly mechanikus - kézi nincs kartonban –

N142 MK5 P600 pisztoly pneumatikus nincs kartonban –

N121 PK310 pisztoly pneumatikus nincs kartonban –

S31 tartalék csőr MK5 pisztolyhoz mindkét típushoz nincs kartonban –

N142

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N110 HKS 12 COX pisztoly hatszögletű profil 12 db narancssárga

N121
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07.51

DŰBELRAGASZTÓ 
VINILÉSZTER SF

PROFESSZIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ VEGYI 
RÖGZÍTŐRENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ.

 

Ideális a nehéz tárgyak beltérben vagy kültérben történő rögzítésére
a gyors és a minőségi munka biztonságával.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

74016BDHU kartus 280 ml 12 db sötétszürke
74017BDHU kartus 380 ml 12 db sötétszürke

• Szagmentes
• Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
• Univerzális felhasználhatóság
• Kitűnő vegyszerállóság
• Gyors száradás
• Közepes vagy nagy igénybevételre
• Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
• ETAG 001-1-1

VEGYI DŰBELEK

HOL ALKALMAZHATÓ?
• acélelemeknél
• bel- és kültéren egyaránt
• korlát-talpak, oszlopok, tartógeren-

dák, vagy csavarok, acélrudak, me- 
netes szárak és további elemek 
rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?
• fúrjuk ki a megfelelő furatot
• kefével és légpumpával tisztítsuk 

meg
• a kartusból az első kb. 10 cm-t a 

furaton kívülre nyomjuk, amíg a két 
komponens tökéletesen keveredve 
homogén, szürke színű lesz,

• ezután nyomjuk az anyagot közvet-
lenül a furatba 

• körkörös mozgatással betoljuk a 
menetes szárat vagy más elemet

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• rendkívül szilárd kötés
• alkalmazható az elárasztott (víz alatti) 

furatokba is
• gyors kötés
• csökkentett szaghatás
• azonnali és könnyű alkalmazás

MIRE ÜGYELJÜNK?
• a furatot az alkalmazás/felhordás 

előtt alaposan meg kell tisztítani
• a két összetevőt alaposan össze kell 

keverni (szürke szín)
• a kinyomáshoz használható mecha-

nikus, pneumatikus vagy elektromos 
kinyomópisztoly
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07.52a

DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER SF 
(SZTIROLMENTES)

Rendkívül gyors, nagy szilárdságú és teherbírású rögzítéshez feszítés és nyomásnövekedés nél-
kül. Alkalmas acélrudak, korláttalpak, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak és csavarok 
rögzítésére természetes kőbe, betonba, idomtéglába, tömör falazatba, üreges téglába, stb. Üreges 
anyag esetén műanyag vagy fém szitahüvelyt kell alkalmazni, és a nyílást teljesen ki kell tölteni 
habarccsal. Tömör anyagba szitahüvely nélkül történik a rögzítés, a nyílást 1/3–1/2 részben kell 
kitölteni.

TULAJDONSÁGOK
• Szagmentes
• Kültéri alkalmazás
• Azonnali felhasználhatóság, 

egyszerű használat
• Univerzális alkalmazhatóság
• Közepes terheléshez
• Gyorsított kikeményedés – rövid 

kötési idő
• Nagy szilárdságú rögzítés feszítő-

nyomás nélkül
• Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 

követelményeinek

07.52b

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

74014BDHU kartus 280 ml 12 db szürke

74012BDHU kartus 380 ml 12 db szürke

VEGYI DŰBELEK

DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER

Dinamikus igénybevételű szerkezetek, építési elemek, technológiai berendezések rögzítéséhez. Al-
kalmas nehézrögzítésre (kőbe, betonba), könnyűrögzítésre (habbetonba, könnyűbetonba), valamint 
fa- és acélszerkezetek, profilok, korlátok, rácsok, vízvezeték-szerelvények, stb. rögzítésére tartó-
san nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítőnyomás nélküli rögzítőrendszer. Mivel 
a kötés nem okoz feszülést, a dűbelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A 
kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és 
ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására. 
A termék sztirolt tartalmaz, mely felhordás közben, a két komponens keveredésekor erős szagú. 
Az anyag használata emiatt kültérben, illetve jó szellőzésű helyiségben ajánlott. Beltéri használat 
esetén a helyiséget alaposan át kell szellőztetni, így az anyag szaga a kötés során rövid időn belül 
elillan. Zárt térben ajánlott a szagtalan Dűbelragasztó poliészter SF (sztirolmentes), illetve a Dűbel-
ragasztó vinilészter SF (sztirolmentes) termékváltozatokat használni.

TULAJDONSÁGOK
• Azonnali felhasználhatóság, 

egyszerű használat
• Univerzális alkalmazhatóság, 

gyors száradás
• Lúgos környezetbe, kültéri alkal-

mazásra
• Gyorsított kikeményedés – rövid 

kötési idő
• Nagy szilárdságú rögzítés feszítő-

nyomás nélkül
• Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 

követelményeinek

07.54

DŰBELRAGASZTÓ ARCTIC

Vinilészter-alapú, közel szagmentes kétkomponensű vegyi gyorsrögzítő rendszer. Bármilyen típusú 
alapzat esetén használható -20 °C-ig. Az alapzat lehet természetes kő, beton, idomtégla, tömör 
falazat, üreges tégla vagy könnyűbeton; közepes terheléshez tartósan nedves környezetben is rög- 
zíthetők fa- és acélszerkezetek, technológiai berendezések, állványzatok, profilok, korláttalpak, 
rácsok, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak.

TULAJDONSÁGOK
• Azonnali felhasználhatóság, 

egyszerű használat
• Gyors kikeményedés – rövid 

bőrképződési idő alacsony hőmér-
sékleten is

• -20 °C körül is alkalmazható
• Közel szagmentes
• Kitűnő vegyszerállóság, hosszú 

élettartam

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

74015BDHU kartus 300 ml 12 db szürke

740111BDHU kartus 380 ml 12 db szürke

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

74019BDNHU kartus 300 ml 12 db szürke
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FÉM SZITAHÜVELY  
ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pe-
reméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a va-
salás. A méteres hosszúságban gyártott fém szitahüvely szereléskor a kívánt hosszra rövidíthető.

Praktikus tartozék a vegyi dűbelek helyes alkalmazásához. A speciális kinyomópisztoly biztosítja a 
gyanta és az edző pontos adagolását, a tisztítópumpa eltávolítja a szennyeződést az előfúrt nyílá-
sokból, a tisztítókefék pedig fellazítják a furatanyagot a nyílásban.

A Dűbelragasztó többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a termék kikeményedése miatt eldu-
gul, egyszerűen kicserélhető.

MŰANYAG SZITAHÜVELY  
ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ 

TARTALÉK ADAGOLÓCSŐR

KINYOMÓPISZTOLY DŰBELRAGASZTÓHOZ
LÉGPUMPA
TISZTÍTÓKEFÉK

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

74075RLHU tartalék adagolócsőr 1 db (19 cm) nincs kartonban –

74073RLHU tartalék adagolócsőr bliszterben 3 db nincs kartonban –

CIKKSZÁM TÍPUS
KÜLSŐ MÉRETEK 

(MM)
ALKALMAZHATÓ 

CSAVARMÉRET Mxx
DB / KARTON

74070RLHU SHK 12-M ø 12 x 1000 M6 – M8 10 db / 50 db

74071RLHU SHK 16-M ø 16 x 1000 M10 10 db / 50 db

74072RLHU SHK 22-M ø 22 x 1000 M12 – M14 5 db / 25 db

CIKKSZÁM TÍPUS
KÜLSŐ MÉRETEK 

(MM)
ALKALMAZHATÓ 

CSAVARMÉRET Mxx
DB / KARTON

74065RLHU SHK 12 x 50 ø12 x 50 M6 - M8 50 db

74066RLHU SHK 15 x 85 ø15 x 85 M10 - M12 20 db

74067RLHU SHK 15 x 130 ø15 x 130 M10 - M12 20 db

74068RLHU SHK 20 x 85 ø20 x 85 M14 10 db

740641RLHU 12 x 50 bliszter ø12 x 50 M6 - M8 5 db

740642RLHU 15 x 85 bliszter ø15 x 85 M10 - M12 5 db

740643RLHU 15 x 130 bliszter ø15 x 130 M10 - M12 5 db

740644RLHU 20 x 85 bliszter ø20 x 85 M14 5 db

CIKKSZÁM TÍPUS
DŰBELRAGASZTÓ 
KARTUS MÉRETE

DB / KARTON SZÍN

N155HU 380 - as pisztoly 380 ml 1 / 5 db -

74060RLHU tisztítópumpa - 1 db -

74061RLHU 12 - es tisztítókefe ø kefe : 12 mm 1 db -

74062RLHU 18 - as tisztítókefe ø kefe : 18 mm 1 db -

TARTOZÉKOK, SZERSZÁMOK

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a 
pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a 
vasalás. A műanyag szitahüvelyek különféle hosszúságokban készülnek: kisebb átmérőjű csavar 
alkalmazása esetén külső betét áll rendelkezésre.

09.12

09.10

09.11
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ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁS TÖMÖR ANYAGBAN

RÖGZÍTÉSTECHNIKAI KISSZÓTÁR

TENGELYTÁVOLSÁG
Ügyelni kell a minimális távolságra a dűbe-
lek között, hogy ne sérüljön az építőanyag 
szilárdsága.

PEREMTÁVOLSÁG
Ügyelni kell a minimális távolságra az 
építőanyag szélétől, hogy ne sérüljön 
annak szilárdsága.

A rögzítés módját és típusát az alapanyag szi-
lárdsága és a rögzített rendszer majdani terhe-
lésének fajtája határozza meg. 
A rögzítés egyik módja a terpesztés, melynek 
során a furatban történő mechanikus szétter-
pesztés hozza létre a kötést. Ez a rögzítési 
mód csak nagy szilárdságú alapanyag esetén 
használható, és nem mindig garantált a sikeres 
alkalmazhatósága.

A másik, modernebb rögzítési mód az ún. feszítésmentes rendszer használata. Ez vinil-ész-
ter- vagy poliészter-alapú műgyanta alkalmazásával történik. A kötést az anyag két kompo-
nensének összekeverése után vegyi folyamat biztosítja. Előnye, hogy nem okoz feszülést az 
alapanyagban, így nem igényel nagy ten-
gely- és peremtávolságot. Olyan anyagok 
esetében is alkalmazható, mint például 
a habbeton, a lyukacsos tégla vagy a 
gipszkarton.

A rögzítési rendszerre ható erő jellege 
szerint kétféle terhelést különböztetünk 
meg. Statikus terhelés esetében időben 
állandó erőről van szó. A másik eset bo-
nyolultabb, mivel az erő időben változik, 
és a terhelés így lüktető, lökésszerű vagy 
váltakozó lehet; lásd a grafikonokat.

8. lépés - Körülbelül félig töltse ki 
a furatokat a masszával. A rögzí-
tőszár behelyezésekor a massza 
kinyomódik a furat széléig.

7. lépés - Helyezze a kartust a 
kinyomópisztolyba, és csava-
rja rá a keverőszárat. Nyomjon 
ki kb. 10 cm hosszú csíkot a 
rögzítőanyagból (ne a furatba), 
amíg az anyag egyenletesen 
szürke nem lesz.

10. lépés - A rögzíteni kívánt 
elemet csak a kikeményedési idő 
letelte (lásd a táblázatot fentebb) 
után csavarja rá a rögzítőszárra.

9. lépés - Csavarja bele a 
masszába a rögzítőszárat a 
menetnek megfelelő irányban.

6. lépés - Fújja ki az utolsó 
pormaradványokat.

3. és 5. lépés - Tisztítsa meg 
a furatok belsejét kefével, hogy 
a laza por leváljon a felületről. 
Ismételje meg ezt a lépést a 
por kifújása után.

2. és 4. lépés - Portalanítsa a 
furatokat légpumpával. Miután 
kefével kitisztította a furatokat, 
ismételje meg a kifújást.

1. lépés - Fúrja ki a megfelelő 
furatokat.
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A MEGFELELŐ DŰBEL KIVÁLASZTÁSA

Beltéri rögzítéshez a Poliészter SF (sztirolmentes) vegyi dűbelt használja, amelynek 
nincs kellemetlen szaga, így ez nem nehezíti feleslegesen az érés folyamatát.
Kültéren a nagyobb szilárdságot biztosító és nedves környezetben is jobb ellenálló 
képességű sztirolos Poliészter vegyi dűbelt használja.
Ha a rögzítésnek rendkívül szilárdnak kell lennie, illetve nedvesség állandó hatása alatt 
lesz, akkor a Vinilészter SF vegyi dűbelt válassza.
A téli időszakban az ARCTIC vegyi dűbelt használja, amellyel -20 °C-ig dolgozhat. Így 
sem az időjárási viszonyok, sem az alkalmazási hőmérséklet nem jelentenek akadályt 
a rögzítésben. Magát a vegyi dűbelt azonban az előírt követelményeknek megfelelően 
kell tárolni, és alkalmazás előtt szobahőmérsékletre kell felmelegíteni.

ÉPÍTŐANYAGOK

ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁS ÜREGES ANYAGBAN

7. lépés - Teljesen töltse ki a 
furatokat a masszával. A rögzítőszár 
behelyezésekor a massza a szita-
hüvelyen keresztül a tégla üregeibe 
nyomódik.

6. lépés - Helyezze a kartust a 
kinyomópisztolyba, és csavarja rá a 
keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm 
hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a 
furatba), amíg az anyag egyenletesen 
szürke nem lesz.

9. lépés - A rögzíteni kívánt elemet 
csak a kikeményedési idő letelte után 
csavarja rá a rögzítőszárra.

8. lépés - Csavarja bele a masz-
szába a rögzítőszárat a menetnek 
megfelelő irányban.

5. lépés - Illesszen szitahüvelyt a 
furatokba.

3. lépés - Tisztítsa meg a furatok bel-
sejét kefével, hogy a laza por leváljon 
a felületről.

2 és 4 lépés - Portalanítsa a furato-
kat légpumpával.

1. lépés - Fúrja ki a megfelelő 
furatokat.
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05.25M

05.25MX

PISZTOLYHABOK

MAXI 870 PISZTOLYHAB

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor 
maximális kiadóssággal és munkahatékonysággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömí-
tését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, 
hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges 
receptúrának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Maximális kiadósság
• A legtöbb építőanyagot ragasztja
• A szokásos 870 ml-es flakonoknál 

nagyobb kiadósság
• Minőségi, homogén szerkezet
• Gyors száradás enyhe duzzadás- 

sal
• Kikeményedés után térfogattartó
• 30 perc után vágható
• Kiváló hő- és hangszigetelő 

tulajdonság

MAXI 750 PISZTOLYHAB

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor 
maximális kiadóssággal és munkahatékonysággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömí-
tését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, 
hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges 
receptúrának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Maximális kiadósság
• A legtöbb építőanyagot ragasztja
• A szokásos 750 ml-es flakonoknál 

nagyobb kiadósság
• Minőségi, homogén szerkezet
• Gyors száradás enyhe duzzadással
• Kikeményedés után térfogattartó
• 30 perc után vágható
• Kiváló hő- és hangszigetelő 

tulajdonság

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40222RMHU pisztolyos flakon 870 ml 12 db sárga

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40220RMHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga

05.11

ENYHÉN DAGADÓ PISZTOLYHAB

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű, kemény 
hab szükséges (borított ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcső-homloklapok, küszöbök stb.). Fa falbur-
kolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagki-
töltésre is alkalmas ablak- és ajtótokok szerelésekor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is 
használható. Téli időszakhoz készült változata 0 °C alatt is bedolgozható.

TULAJDONSÁGOK
• Nincs duzzadási nyomás – borított 

ajtótokokhoz ideális 
• Nem segíti elő a penészesedést 

és a gombásodást
• Kitűnő penészállóság
• Jó tapadás a különféle építési 

aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fa, polisztirol, PVC, stb.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40222BDHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db zöld
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05.11W

ENYHÉN DAGADÓ TÉLI PISZTOLYHAB

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű kemény 
hab szükséges (borított ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcsőhomloklapok, küszöbök, stb.). Fa falbur-
kolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézag-
kiöltésre is alkalmas ablak- és ajtótok szerelésekor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is 
használható.

TULAJDONSÁGOK
• Nincs duzzadási nyomás – borított 

ajtótokokhoz ideális 
• Nem segíti elő a penészesedést 

és a gombásodást
• Kitűnő penészállóság
• Jó tapadás a különféle építési 

aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fa, polisztirol, PVC, stb.

05.10

PISZTOLYHAB

PROFI megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtótok szereléséhez, 
üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, va-
lamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. 
Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadású hab szükséges, akkor az Enyhén 
dagadó pisztolyhabot használja. A Pisztolyhab -15 °C-ig termékkel -15 °C-os hőmérsékletig dol-
gozhat.

TULAJDONSÁGOK

• Egyszerű felhordás
• Polisztirol ragasztása
• Nem segíti elő a penészesedést 

és a gombásodást
• Kitűnő penészállóság
• Jó tapadás a különféle építési 

aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fa, polisztirol, PVC, stb.

PISZTOLYHABOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40324BDHU pisztolyos flakon (TÉLI) 750 ml 12 db zöld

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40220RLHU pisztolyos flakon (Red Line) 750 ml 12 db sárga

05.13

TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-IG

Profi megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtótokok szereléséhez, 
üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, va-
lamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. 
Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadású hab szükséges, akkor az Enyhén 
dagadó pisztolyhabot használja.

TULAJDONSÁGOK

• Egyszerű felhordás
• Polisztirol ragasztása
• Nem segíti elő a penészesedést 

és a gombásodást
• Kitűnő penészállóság
• Jó tapadás a különféle építési 

aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fa, polisztirol, PVC, stb.CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40324RLHU pisztolyos flakon (TÉLI) 750 ml 12 db zöld
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ADAPTERES PUR-HABOK

05.10 
05.13

PUR-HAB
TÉLI PUR-HAB -15 °C-IG

Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, 
mennyezet és padló között. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hang- 
szigetelésre is alkalmas. Speciális változatok: a -15 °C-ig alkalmazható Téli PUR-hab, az ivóvízzel 
történő érintkezésre alkalmas Kútgyűrűhab, valamint a szennyvízzel szemben ellenálló Aknahab.

TULAJDONSÁGOK

• Nem segíti elő a penészesedést és 
a gombásodást

• Kitűnő tapadás a különféle építési 
aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, 
polisztirol, kemény PVC, stb.

05.03
05.04

MAXI ENYHÉN DAGADÓ 
ADAPTERES HAB

A FLAKONT BÁRMILYEN HELYZETBEN
TARTVA ALKALMAZHATÓ SPECIÁLIS HAB.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40122GDHU adapteres flakon 500 ml 12 db sárga
40142GDHU adapteres flakon 825 ml 12 db sárga
40322RZM adapteres flakon (TÉLI) 500 ml 12 db sárga
40323RZM adapteres flakon (TÉLI) 825 ml 12 db sárga

• enyhe dagadású, multi pozíciós
• rendkívül nagy kihozatal
• jól tapad és ragad a különféle építőipari aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény

PVC stb

Ideális azokon a helyeken, ahol nagyon nagy kihozatal 
és kis dagadás szükséges.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• ajtó- és ablaktokok közötti hézagok

kitöltésére
• falátvezetések tömítésére
• csővezeték-rendszerek szigetelésére
• a legtöbb építőanyagon – beton, kő,

falazat, fa, műanyag stb.

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• gondosan megtisztítjuk az aljzatot
• felcsavarjuk az adagolócsövet a sze-

lepre

• jól felrázzuk a habot (legalább 30-
szor)

• ezután alkalmazható

MI AZ ERŐSSÉGE?
• rendkívül nagy kihozatal
• kis dagadás
• bármilyen helyzetbe fordítva használ- 

ható
• gyors száradás
• kiválóan tapad az aljzathoz

MIRE ÜGYELJÜNK?
• dér borította felületen nem alkalmaz-

ható
• védőeszközöket kell használni
• PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros

felületre nem tapad
• alacsony hőmérsékleten történő

használat előtt a habot legalább 1 órán 
át temperáljuk szobahőmérsékleten

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40110RLHU adapteres flakon 300 ml 12 db zöld

40120RLHU adapteres flakon 500 ml 12 db zöld

40140RLHU adapteres flakon 750 ml 12 db zöld

40322RLHU adapteres flakon (TÉLI) 500 ml 12 db zöld

40323RLHU adapteres flakon (TÉLI) 750 ml 12 db zöld
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05.19

05.19d

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított ter-
mék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek 
közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kitűnően 
alkalmazható szendvicspanelek (fa-PUR-EPS) külső köpenyének kialakítására is. Kiválóan tapad 
betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, stb.

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó falazatra történő hatékony szigetelőragasztáshoz. 
Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. Ideálisan alkalmazható alacsony 
hőmérsékleten, amikor cementkötésű ragasztó használata nem lehetséges. Könnyű szigetelőa-
nyagok és polisztirol dekorációs elemek ragasztására. Alkalmas az ún. szendvicspanelek EPS- 
lapjainak ragasztására energiatakarékos ház építésekor. Kiegészítő ragasztóként alkalmazható a 
mechanikusan rögzített ETICS rendszerekben. Emellett lábazati XPS ragasztására, valamint EPS és 
XPS hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére is használható.

THERMO KLEBER

THERMO KLEBER TÉLI

TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

• Egy flakon akár 14 db polisztirol 
lap felragasztására elegendő

• Lapok csiszolása és rögzítése már 
2 óra után lehetséges

• A ragasztási költségek akár 50%-
a megtakarítható

• Könnyű kezelhetőség
• Kiváló tapadás téglához, betonhoz, 

vakolathoz, kőhöz

• Fagyálló: -10 °C-ig használható
• Egy flakon akár 14 db polisztirol 

lap felragasztására is elegendő
• Lapok csiszolása és rögzítése már 

2-6 órával a ragasztás után
• A ragasztási költségek akár 50%-

a megtakarítható

05.19a

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított ter-
mék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek 
közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kitűnően 
alkalmazható szendvicspanelek (fa-PUR-EPS) külső köpenyének kialakítására is. Kiválóan tapad 
betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, stb.

THERMO KLEBER MAXI

TULAJDONSÁGOK
• Egy flakon akár 14 db polisztirol 

lap felragasztására elegendő
• Lapok csiszolása és rögzítése már 

2 óra után lehetséges
• A ragasztási költségek akár 50%-

a megtakarítható
• Könnyű kezelhetőség
• Kiváló tapadás téglához, betonhoz, 

vakolathoz, kőhöz

RAGASZTÓHABOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40221TMHU pisztolyos flakon (MAXI) 870 ml 12 db ságra

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40221THHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga

40140THHU adapteres flakon 750 ml 12 db sárga

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40350THHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga
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05.19b

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok fára történő hatékony rögzítéséhez. 
Kifejezetten a könnyű szigetelőanyagok, elsősorban az expandált polisztirol (EPS), valamint polisz-
tirol dekorációs elemek ragasztására és szerelésére szolgál. Figyelemre méltó a rugalmassága, a 
tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony 
rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tető-hőszigetelés ragasztására SBS-kau- 
csukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált 
bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és 
extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége 
és a mérettartása. 

THERMO KLEBER WOOD

THERMO KLEBER ROOF

TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

• Egy flakon akár 14 db polisztirol 
lap felragasztására elegendő

• Lapok csiszolása és rögzítése már 
2 óra után

• A ragasztási költségek akár 50%-
a megtakarítható

• Könnyű kezelhetőség

• Egy flakon akár 12–20 m² polisz-
tirol lap felragasztására elegendő

• EPS-P- és XPS-lapok ragasztása 
módosított és oxidált bitumenes 
vízszigetelésre

• A ragasztási költségek akár 50%-
a megtakarítható

• Könnyű kezelhetőség
• Bitumenes szigetelésre, fára, 

téglára, betonra, vakolatra

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony 
rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tető-hőszigetelés ragasztására SBS-kau- 
csukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált 
bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és 
extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége 
és a mérettartása. 

THERMO KLEBER ROOF TÉLI

TULAJDONSÁGOK
• Egy flakon akár 12–20 m² polisz-

tirol lap felragasztására elegendő
• EPS-P- és XPS-lapok ragasztása 

módosított és oxidált bitumenes 
vízszigetelésre

• A ragasztási költségek akár 50%-
a megtakarítható

• Könnyű kezelhetőség
• Bitumenes szigetelésre, fára, 

téglára, betonra, vakolatra
• Fagyálló: -15 °C-ig használható

RAGASZTÓHABOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40221WTHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40221RFHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40350RFHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db zöld
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TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Nagy kiadósság
• A legtöbb építőanyagot ragasztja

05.22

MULTI KLEBER PISZTOLYHAB
MULTI KLEBER TÉLI PISZTOLYHAB

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített bur-
kolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas 
lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, 
többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti 
válaszfalak hangszigetelésére, stb. Téli változata egészen -15 °C-os hőmérsékletig ragasztja az 
expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt és a könnyűszerkezetes építőanyagokat – kön-
nyűbetont, habbetont (Ytong, Porfix, Siporex, stb.), üreges téglát, fát és porózus köveket.

TULAJDONSÁGOK
• Téli alkalmazás
• Egyszerű felhordás
• Nagy kiadósság
• A legtöbb építőanyagot ragasztja

05.22W

MULTI KLEBER ADAPTERES HAB
MULTI KLEBER TÉLI ADAPTERES HAB

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített bur-
kolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas 
lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, 
többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti 
válaszfalak hangszigetelésére stb. Téli változata fagypont alatt, egészen -15 °C-os hőmérsékletig 
ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt, a szokásos beton és habbeton 
(Ytong, Porfix stb.) építőanyagokat, a követ, a téglát, a fát és a fémet.

RAGASZTÓHABOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40220MKHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db sárga

40324MKHU pisztolyos flakon (TÉLI) 750 ml 12 db sárga

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40140MHU adapteres flakon 825 ml 12 db sárga

403233MKHU adapteres flakon (TÉLI) 825 ml 12 db sárga
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3D RÖGZÍTŐRENDSZER

05.23

3D TÖMÍTŐANYAG
MODERN RECEPTÚRA ALAPJÁN KÉSZÜLŐ,
RENDKÍVÜL RUGALMAS CSÚCSTERMÉK.

A faszerkezetek és kis energiaigényű házak mellett a nagy 
rugalmasságot és jó hangszigetelést igénylő helyeken 

is kiválóan használható.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40301RL pisztolyos flakon 750 ml 12 db  fehér

• Lég- és vízzáró
• Nagyon kis vízfelszívó képesség
• Rendkívüli, tartós rugalmasság
• Hőhidak megszüntetése

• Nagy rugalmasság
• Páraáteresztés
• Rendkívül kis vízfelszívó képesség
• Betonra, falazatra, kőre, fára, műanyagra, polisztirolra stb.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• nyílászárók (ablakok, ajtók) szerelé-

séhez
• hő- és hangszigeteléshez
• faszerkezetekhez és kis energiaigényű 

házakhoz
• a legtöbb építőanyagon – beton, kő, 

falazat, fa, műanyag stb.

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• gondosan megtisztítjuk az aljzatot
• a flakont felcsavarjuk a kinyomó 

pisztolyra
• jól felrázzuk a habot (legalább 30-

szor)
• a rögzítő csavarral beállítjuk az 

adagolást, majd alkalmazható

MI AZ ERŐSSÉGE?
• rendkívüli rugalmasság
• minőségi, sűrű szerkezet
• kiváló hangszigetelő
• gyors száradás
• kis vízfelszívó képesség
• hőhidak megszüntetése

MIRE ÜGYELJÜNK?
• dér borította felületen nem 

alkalmazható
• védőeszközöket kell használni
• PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros 

felületre nem tapad
• alacsony hőmérsékleten történő 

használat előtt a habot legalább 1 órán 
át temperáljuk szobahőmérsékleten

• a kikeményedett hab nem UV-álló
• a habot függőleges helyzetben, az 

aljával lefelé kell tárolni
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3D RÖGZÍTŐRENDSZER

05.12

TŰZGÁTLÓ ADAPTERES HAB
TŰZGÁTLÓ PISZTOLYHAB

Bizonyítottan tűzálló egykomponensű PUR szigetelőhab további előnyös jellemzőkkel. Hézagkitöl-
tésre szolgál ajtó- és ablaktok szerelésekor. Alkalmas válaszfalak és lakótömbök gépészeti blokk- 
jának tűzvédelmi szigetelésére.

TULAJDONSÁGOK
• Lángoló cseppek nélküli égés
• A tűzzel szembeni viselkedés 

osztálya B-s1-d0 az EN 13501-1 
alapján

• Jó kitöltő képesség és mérettartás
• Fokozott tapadás a kemény 

PVC-hez – ablak- és ajtótokok, 
párkányok

• Jó tapadás és ragadás a különféle 
aljzatokhoz – falazat, beton, kő, fa, 
polisztirol, műanyag, acél stb.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

FP700 pisztolyos flakon 750 ml 12 db piros

FP701 adapteres flakon 750 ml 12 db piros

BUTILOS RAGASZTÓ SPRAY

Kiváló minőségű butil bázisú ragasztó a tömítő vagy a kompressziós szalagok ragasztására 3D 
rendszerben. Alkalmazható alacsony hőmérsékletnél -5 °C-ig. Jól tapad számos fajta aljzathoz, 
például: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, filc 
vagy gyapot. Alapozóként is használható. Kiválóan tűri a magas hőmérsékletet, a nedvességet és 
az öregedést. Az elsődleges tapadás gyors és erős.

07.82

TULAJDONSÁGOK

• Ideális tömítő vagy kompressziós 
szalagok ragasztásához

• Minden építőanyaghoz
• Használható alapozóként vagy 

másodlagos rögzítésként
CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA21000HU aeroszol 400 ml 12 db transzparens

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve 
a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. 
Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele 
zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazat-
ra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

TULAJDONSÁGOK
• Párazáró és vízzáró
• Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, 

fára, falazatra, üvegre és fémek 
többségére

• Ellenáll a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• UV-álló

FLEECEBAND

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG (MM) 

X VASTAGSÁG (MM)
KISZERELÉS (M) DB / KARTON SZÍN

B37091BD 80 x 1 30 4 db fehér textil

B3710BD 100 x 1,5 15 2 db fehér textil

B3711BD 115 x 1 25 1 db fehér textil
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05.20

2K GYORS SZERELŐHAB

Nagy méretű, nehéz keretek (pl. kirakat) gyors rögzítésére. Borított ajtótokok szereléséhez kitűnő, 
a gyors kötésnek köszönhetően rendkívül hatékony. A két komponens vegyi reakciója hatására köt 
– a flakon tartalmát 8 percen belül ki kell fújni! Kb. 20 perccel a felhordása után vágható. Hibák és 
lyukak nélküli szerkezetet alakít ki.

TULAJDONSÁGOK
• Rendkívül gyors kikeményedés a 

kitöltött üreg méretétől függetle-
nül

• Kitűnő tapadás a különféle építési 
aljzatokhoz

• Kiváló hő- és hangszigetelő 
tulajdonság

• Nincs másodlagos duzzadás

SPECIÁLIS HABOK

KÚTGYŰRŰHAB
TÉLI KÚTGYŰRŰHAB -15 °C-IG

Betongyűrűk ragasztására és tömítésére; elosztó-, betekintő és vizsgálóaknák tömítésére. Erősen 
tapad a betonhoz és az egyéb építőanyagokhoz. A termék megfelel a Tt. 409/2005 sz., Szlovákia 
Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az ivóvízzel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó 
rendelete 3. cikk 2. bekezdése előírásainak. A termék ATEST tanúsítvánnyal rendelkezik. A téli 
időszakhoz igazított receptúra jóval fagypont alatt, -15 °C-ig lehetővé teszi a szerelési munkák 
elvégzését.

05.90 
05.91

TULAJDONSÁGOK
• Közvetlenül érintkezhet ivóvízzel
• Gyors kikeményedés
• Megfelelő kitöltő- és szigetelőké-

pesség
• Kiváló tapadás a különféle építési 

aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fém, stb.

AKNAHAB

Szennyvízcsatorna szerelésére és tömítésére; búvó- és lefolyóakna tömítésére. Erősen tapad a be-
tonhoz és az egyéb építőanyagokhoz. Hosszú távon ellenálló a szennyvízzel szemben. A zsírokkal, 
tisztítószerekkel, fűtőolajokkal és ólommentes benzinnel való érintkezés semmilyen nemkívánatos 
változást nem okoz a mechanikus tulajdonságai terén.

TULAJDONSÁGOK
• Ellenáll a szennyvízzel, a zsírral, 

a fűtőolajjal és az ólommentes 
üzemanyaggal szemben

• Megfelelő kitöltő- és szigetelőké-
pesség

• Kitűnő tapadás a különféle építési 
aljzatokhoz – beton, falazat, kő, 
fém, stb.

05.92 
05.93

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40310RLHU adapteres flakon 400 ml 12 db kék

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40120STHU adapteres flakon 500 ml 12 db zöld

40140STHU adapteres flakon 750 ml 12 db zöld

40220STHU pisztolyos flakon 750 ml 12 db zöld

40323STHU adapteres flakon (TÉLI) 750 ml 12 db zöld

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40140KAHU adapteres flakon 750 ml 12 db zöld
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05.30

PUR-HAB TISZTÍTÓ

PUR-hab tisztító – a szerszámok egyszerű megtisztítására a ki nem keményedett poliuretán habtól. 
A PUR-hab pisztolyok szelepeinek és felhordásra szolgáló részeinek (adapterek) tisztítására. 

05.32

PUR-HAB ELTÁVOLÍTÓ

A PUR-hab eltávolító a kikeményedett PUR-hab maradékainak eltávolítására szolgál alumínium 
felületről, PVC-ről és bevonatos PVC-ről. A kupakon felhordóecset található. A PUR-hab eltávolító 
használata előtt távolítsa el a hab maradékát a tisztítandó felületről mechanikusan – vágással, 
majd használjon Extraerős nedvesített törlőkendőt, amely a ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, 
tömítő, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, 
a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a 
nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40410BDHU tégely 100 ml 12 db –

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

40408RLHU flakon 150 ml 12 db víztiszta

40410RLHU flakon 500 ml 12 db víztiszta

EXTRAERŐS NEDVESÍTETT TISZTÍTÓKENDŐ
08.01

A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék 
hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszá-
radt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 
órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, 
fakult kittrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz 
bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

B9012DEU műanyag flakon 80 db 20 x 30 cm-es kendő nincs kartonban fehér

TISZTÍTÁS
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TARTOZÉKOK, SZERSZÁMOK

PUR-HAB PISZTOLY P300

N1064

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1064 P300 műanyag-fém pisztoly standard 1 db fekete

N1065

PUR-HAB PISZTOLY T400 PTFE
Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1065 T400 PTFE professzionális 1 db
fekete és 

piros 

N1066

PUR-HAB PISZTOLY T500 PTFE
Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1066 T500 PTFE professzionális 1 db
fekete és 

sárga

S3132 S3132M

TARTALÉK ADAPTER PUR-HABHOZ 
TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ
A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab 
kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

S3132 bliszter 3 + 2 db
nincs 

kartonban
transzparens

S3132M bliszter 3 db
nincs 

kartonban
piros
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04.41

04.41

MS UNIFIX CLEAR

All in one típusú termék, gombaölő szerekkel. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez és 
ragasztásához kifejlesztve. Használható az építiőiparban, otthon vagy a kertben, vízálló kötések, 
járművek szerkezeti elemeinek, autóbuszok, utánfutók, konténerek, személygépkocsik tömítésé-
hez. Rozsdamentes acéllal, alumíniummal, rézzel, ólommal, üveggel, csempével, kerámiával, zo-
mánccal, tükörrel, fával, betonnal, gipszkartonnal való rögzítéshez, tömítéséhez.

All in one típusú ragasztó- és tömítőanyag. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez kifej- 
lesztve, ahol a csatlakozás nem látható. Víztiszta kötés.

TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

• Magas modulusú, gombaölő 
• Tartósan rugalmas, nedvesség és 

vízálló, UV és időjárásálló
• Jó tapadóképesség különböző 

építőanyagokhoz
• Kikeményedés után festhető 

(kivéve az alkidgyantát)

• Tömít és ragaszt egy lépésben
• Tartósan rugalmas, nedvesség és 

vízálló
• Jó tapadóképesség különböző 

építőanyagokhoz
• Nedvszívó és nem nedvszívó 

felületekre egyaránt alkalmas
• Kikeményedés után festhető

MS UNIFIX

MS POLIMEREK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

52012BDHU kartus 290 ml 12 db fehér

52013BDHU kartus 290 ml 12 db szürke

52015BDHU kartus 290 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

52011BDHU clear kartus 290 ml 12 db transzparens



37

03.12

GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL

Elasztikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fá-
hoz, stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhez, illetve PVC vázak, falazóanyagok 
és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablak-
keretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítása esetén. Használható dilatációs 
hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve egyes lépcsőfokok 
javításánál. 

TULAJDONSÁGOK

• Alacsony modulusú
• Nem korrodál
• Kikeményedés után festhető
• Időjárásálló
• Kitűnően tapad különböző 

felületekhez, mint pl. beton, tégla, 
lakkozott fa, alumínium, acél és 
PVC 

• Magas dilatációs képesség

AKRIL TÖMÍTŐK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

20102BDHU kartus 310 ml 12 db fehér

03.10 
03.11b

AKRIL-W TÖMÍTŐ

Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, sarki hézagok, gipszkarton konstrukciók, válaszfalak, for-
gácslapok és kazettás álmennyezetek közti hézagok tömítéséhez alkalmas. Kikeményedés után 
festhető. Száradás során homorú felület jön létre.

TULAJDONSÁGOK

• Könnyű alkalmazás, festhető akril 
és diszperziós festékkel

• Fához, gipszkartonhoz, tégla-
falhoz, betonhoz kiválóan tapad

• Nem korrodál (alkalmas acél, 
horganyzott acéllemez esetén), 
oldószermentes

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

20102RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

20103RLHU kartus 310 ml 12 db szürke

20104RLHU kartus 310 ml 12 db barna

20105RLHU kartus 310 ml 12 db fekete

201130BDHU hurka 600 ml 12 db fehér
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03.06

AKRIL EXTERIOR

Ablak-, ajtókeretek és fal közti külső hézagok tömítésére alkalmas, illetve gipszkarton szerkezetek, 
válaszfalak, forgácslapok közti hézagok esetén. Kikeményedés után festhető. Száradás során ho-
morú felület jön létre. Dilatációs hézagokban képes a mozgás 12,5%-át elnyelni. Beltérben a vako-
latban, falban, fában, betonban való repedések javítására alkalmas. Használható ablakpárkányok, 
álmennyezeti kazetták, valamint falazat és lépcsőfokok közti hézagok tömítésére. 

TULAJDONSÁGOK
• Nem korrodál, fagyálló
• Vízálló, időjárásálló
• Akril és diszperziós festékkel 

festhető 
• Kültérben alkalmazható

03.11

SZILIKON-AKRIL TÖMÍTŐ

Bel- és kültéri használatra. Kiváló vakolaton, falon, fán, betonon keletkezett repedések, rések 
javítására. Ablak-, ajtókeretek és fal közti hézagok tömítésére alkalmas, valamint használható 
ablakpárkányok tömítésére, továbbá lépcsők és a fal közti repedések javítására. Ideális titán-cink 
párkányok és falazat tömítésére. A termék különböző árnyalatban kapható. A transzparens változat 
használat közben fehér, majd a kötés során átlátszóvá válik. 

TULAJDONSÁGOK
• Oldószermentes, nem korrodál
• Könnyű használat
• Akril és diszperziós festékkel 

festhető
• Fához, falazathoz, betonhoz, PVC- 

hez, stb. kitűnően tapad

AKRIL TÖMÍTŐ EXPRES

Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, az alkalmazás után 20 perccel festhető. Alkalmas beltéri 
munkák során, falban található repedések kitőltésére, valamint hézagok, pl. ablakkeretek, ablak-
párkányok, gipszkarton szerkezetekben található repedések tömítésére. Belső vakolat, sérült 
gipszkarton lemezek lokális karbantartására egyaránt alkalmas. Betonban, falban, vakolatban, 
gipszben található repedések, lyukak, hézagok kitöltésére használható.

TULAJDONSÁGOK

• Egykomponensű, nem zsugorodik, 
könnyű tömítőanyag, diszperziós 
bázisú

• Kitűnően tapad porózus anyagok-
hoz

• Fagyálló
• A víz elpárolgása folytán köt

03.13

SZILIKONOK, SPECIÁLIS AKRIL TÖMÍTŐK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

201020RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

201031RLHU kartus 310 ml 12 db szürke

201132BDHU hurka 600 ml 12 db fehér

201133BDHU hurka 600 ml 12 db szürke

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

20201RLHU kartus 280 ml 12 db
transzparens,  

kötés előtt fehér

20202RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

20102EXHU kartus 310 ml 12 db fehér
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04.22

BOND FLEX PU 40 FC POLIURETÁN

Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. 
Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádo-
gosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhez különle-
ges transzparens kiszerelést is kínálunk.

04.24

BOND FLEX CRYSTAL POLIURETÁN

Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. 
Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádo-
gosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhez különle-
ges transzparens kiszerelést is kínálunk.

TULAJDONSÁGOK
• Extrém tapadóerő
• Strapabíró, deformációmentes
• Víz- és fagyálló
• UV- és időjárásálló
• Tartósan rugalmas
• Egyszerű alkalmazás, praktikus 

használat
• Különböző építőanyagok ragasztá-

sához

POLIURETÁN TÖMÍTŐK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

31421BDHU kartus 300 ml 12 db fehér

31422BDHU kartus 300 ml 12 db szürke

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

31418BDHU kartus CRYSTAL 300 ml 12 db transzparens

TULAJDONSÁGOK
• Extrém tapadóerő
• Strapabíró, deformációmentes
• Víz- és fagyálló
• UV- és időjárásálló
• Tartósan rugalmas
• Egyszerű alkalmazás, praktikus 

használat
• Különböző építőanyagok ragasztá-

sához
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04.20

PU 15 LM POLIURETÁN TÖMÍTŐ

Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Alkalmas fa, fém konstrukciók, illetve 
PVC keretek és fal közti hézagok tömítéséhez. Használható beltérben található betonban, kőben, 
ablakpárkányban, lépcsőkön található dilatációs hézagok tömítéséhez, illetve fa, beton, fal, fém, 
műanyag és üveg közti hézagok tömítéséhez. Peremfalban található hézagok tömítéséhez al-
kalmas, ipari illetve lakókonténerek gyártása esetén egyaránt. Használható ablakpárkányok, kü- 
szöbök, csempék falakra és acél konstrukciókhoz való ragasztása esetén, továbbá lépcsőfokok 
javításánál. Gépiparban és autóiparban előforduló rugalmas kötések esetén.

TULAJDONSÁGOK
• Kikeményedés után festhető
• UV- és időjárásálló
• Kitűnő tapadóképesség különböző 

építőanyagokhoz, mint beton, 
lakozott fa, üveg, alumínium, acél, 
rozsdamentes acél, PVC, stb.

POLIURETÁN TÖMÍTŐK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

31402BDHU kartus 300 ml 12 db fehér

31403BDHU kartus 300 ml 12 db szürke

04.21

PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐ

Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Fal és fa, fém, alumínium vagy PVC 
keretek közti kötések kialakítására alkalmas. Használható ipari padlókban való hézagok tömíté- 
séhez, illetve több mint 25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítéséhez, továbbá feszített 
vasbetonban, kőfalakban, fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítéséhez. Alkalmas 
ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítása 
esetén.

TULAJDONSÁGOK

• Tengervízálló, ellenáll gyenge 
savaknak, alkoholnak és tisztító- 
szereknek

• Rövid távon ellenáll benzinnek, 
gázolajnak, növényi olajnak

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

31302BDHU kartus 300 ml 12 db fehér

31303BDHU kartus 300 ml 12 db szürke

31304BDHU kartus 300 ml 12 db barna

31305BDHU kartus 300 ml 12 db fekete

31312BDHU hurka 600 ml 12 db fehér

31313BDHU hurka 600 ml 12 db szürke

31315BDHU hurka 600 ml 12 db fekete
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02.20

BITUMENES TETŐ-TÖMÍTŐ

Alkalmas apró javítások és bitumenes tetőfedő anyagok ragasztása esetén, valamint szegély leme-
zek tömítéséhez és kémények, padlások burkolatának, védőburkolatok, továbbá ereszcsatornák, 
tetőátmenetek tömítésére. Használható tetők, ereszek sürgős javítása esetén, ún. átfedés segítsé-
gével. Zsindelyek alá való tömítés esetén is alkalmazható.

TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Fagyálló, korrózió ellen véd
• Kiválóan ellenáll az alapzat defor-

málódásának
• Bitumenes bázisú festékkel 

festhető
• Magas hőmérséklet különbségek 

esetén is rugalmas
• Különböző építőanyagokhoz való 

kiváló tapadóképesség
• Merevítőszálakat tartalmaz

02.21

BITUMENES TETŐFEDŐ RAGASZTÓ  
(TIXOPLAST)

Tetők ragasztására és tömítésére alkalmas. Használható sürgős javítások esetén nedves vagy 
akár vizes körülmények közt (eső), építőanyagokban való hézagok, lyukak, repedések, hasadások 
tömítésére. Kiváló kémények, padlások burkolása esetén, illetve záró vég profilokhoz. Horganyzott 
acéllemez aljzathoz való szigetelő poliuretán táblák ragasztásához is alkalmazható.

TULAJDONSÁGOK
• Fagyálló, korrózió ellen véd
• Vízálló, időjárásálló, kopásálló
• Magas hőmérséklet-különbség 

esetén is rugalmas
• Legtöbb építőanyaghoz való 

magas tapadóképesség nedves 
körülmények közt is

• Kikeményedés után bitumenes 
bázisú festékkel festhető

02.04

ÉPÍTKEZÉSI BUTILÉN TÖMÍTŐ

Kőben, betonban, fában és téglafalban való hézagok tömítésére, kitöltésére alkalmas. Padlások és 
kémények körüli vízvezeték szegélyek fugázása és tömítése esetén használható. Kiváló kis dila-
tácós mozgású hézagok tömítésére, melyek kis mehanikus megerőltetésnek vannak kitéve.

TULAJDONSÁGOK
• Oldószermentes
• Időjárásálló
• Akril és diszperziós festékekkel 

festhető
• Különböző építőanyagokhoz való 

magas tapadóképesség (beton, 
fal, fa, eloxált alumínium, PVC, stb)

BITUMENES ÉS BUTILÉNES TÖMÍTŐK, RAGASZTÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

10205RLHU kartus 310 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

10305RL kartus 310 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

10102RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

10103RLHU kartus 310 ml 12 db szürke

10104RLHU kartus 310 ml 12 db barna

10105RLHU kartus 310 ml 12 db fekete

10114BDHU hurka 600 ml 12 db fehér

10115BDHU hurka 600 ml 12 db szürke
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03.72

BÁDOGTÖMÍTŐ

Bádogozott elemek, mint pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek tömítésére és javítására 
alkalmazható. Kitűnően tapad acéllemzekhez, eloxált alumíniumhoz, falazathoz és fához. Fémeket 
nem korrodálja.

TULAJDONSÁGOK
• Fagyálló, véd a korrózió ellen
• Víz- és nedvességálló, időjárásálló
• Könnyen alkalmazható
• Akrilát és diszperziós festékkel 

festhető
• Fémhez, PVC-hez és eloxált 

alumíniumhoz való magas 
tapadóképesség

04.19

PU PROFI BÁDOGTÖMÍTŐ

Poliuretán tömítő igényes alkalmazásra bádogozott elemek tömítése és ragasztása esetén, mint 
pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek, felnik, ablakpárkányok, stb. A tömítő nagyon jóĺ 
tapad acéllemezekhez, eloxált alumíniumhoz, falhoz és fához. Fémekre nem hat korrozívan. Építői-
parban való fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítésére alkalmas.

TULAJDONSÁGOK
• Alacsony modulusú
• Kikeményedés után festhető
• Időjárásálló, ellenáll az UV-sugár-

zásnak
• Különböző építőanyagokhoz való 

magas tapadóképeség, mint pl. 
beton, fal, lakkozzot fa, üveg, 
ablaktáblák, alumínium, acél,  
rozsdamentes acél, illetve a 
legtöbb PVC

03.92

KAROSSZÉRIA TÖMÍTŐ AKRIL

Személygépkocsik alap- és fedőmázzal bevont, illetve fedőbevonat nélküli acél alkatrészeinek 
tömítésére és fugázására használható – korrózióálló. Karosszéria elemek, mint pl. autók, autóbu- 
szok, lakókocsik sárvédői, darukon lévő kabinok alkatrészei és gépi berendezések tömítései esetén 
használható.

TULAJDONSÁGOK
• Fagyálló, véd a korrózió ellen
• Fémeket nem korrodálja
• Víz- és nedvességálló, időjárásálló
• Egyszerűen alkalmazható
• Akrilát és diszperziós festékkel 

festhető
• Fémhez, PVC-hez és eloxált 

alumíniumhoz való magas 
tapadóképesség

SPECIÁLIS TÖMÍTŐK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

201026RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

201023RLHU kartus 310 ml 12 db szürke

201024RLHU kartus 310 ml 12 db barna

201025RLHU kartus 310 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

201027RLHU kartus 300 ml 12 db szürke

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

201022RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

2010223RLHU kartus 310 ml 12 db szürke
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03.08

PARKETTA TÖMÍTŐ

Beltéri használatra. Mindenfajta fa-, laminált padló és szegőléc melletti hézagok, valamint lépcső 
és falazat közötti rések tömítésére. Kiváló a tapadóképessége, festhető, megakadályozza a víz és 
a por behatolását a hézagokba.

TULAJDONSÁGOK

• Fagyálló, véd a korrózió ellen
• Egyszerűen alkalmazható
• Akril alapú és diszperziós festék-

kel átfesthető
• Jól tapad a fához, a falazathoz és 

a betonhoz

07.45

CSISZOLHATÓ FATÖMÍTŐ

Asztalos munkák, ablakok, ajtók, fa nyelek és korlátok javítása esetén 
használható lokális vagy felületi javításokra való egykomponensű, gyorsan 
száradó, csiszolható tömítő. Kissebb-nagyobb fában -lépcsők, ajtók, parketták, 
stb.- található hézagok és egyenetlenségek tömítésére alkalmas. Kikemé-
nyedés után csiszolható és megmunkálható mint a hagyományos fa. 5 mm 
vastagságig egyrétegben alkalmazható, 5 mm-es vastagság felett szükséges 
több rétegben felhordani az anyagot, a rétegek között száradási időt biztosítva.

TULAJDONSÁGOK

• Csiszolható, vízzel higítható, 
festhető

• Egyszerű alkalmazás
• Porózus anyagokhoz való magas 

tapadóképesség
• Nem gyúlékony, nem toxikus és 

egészségre nem ártalmas

SPECIÁLIS TÖMÍTŐK

07.65

KÁLYHA TÖMÍTŐ

Csempék, kályhák, kemencék, kémény peremek samott töltőanyagában található repedések és 
hézagok tömítésére alkalmas. 24 órán belül keményedik, a hézag vastagságától és a hőmér-
séklettől függően. A kikeményedés után szilárd.

TULAJDONSÁGOK

• Azonnal és könnyen alkalmazható
• Hőálló +1200 °C-ig
• Nedvszívó és nem nedvszívó anya- 

gokhoz és ezek kombinációihoz 
való magas tapadóképesség

• Akrilát és diszperziós festékkel 
festhető

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

20107RLHU kartus 310 ml 12 db sötét tölgy

201106RLHU kartus 310 ml 12 db közepes bükk

201103RLHU kartus 310 ml 12 db bükk

201102RLHU kartus 310 ml 12 db teak / mahagóni

201104RLHU kartus 310 ml 12 db tölgy

20108RLHU kartus 310 ml 12 db luc

201101RLHU kartus 310 ml 12 db cseresznye

201108RLHU kartus 310 ml 12 db szürke

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

00500RLHU tégely 250 ml 12 db fehér

00503RLHU tégely 250 ml 12 db lucfenyő

00504RLHU tégely 250 ml 12 db fenyő

00506RLHU tégely 250 ml 12 db tölgy

00508RLHU tégely 250 ml 12 db bükk

00512RLHU tégely 250 ml 12 db mahagóni/tíkfa

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

70402RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

70405RLHU kartus 310 ml 12 db fekete

sötét tölgy
(RAL1011 

beige mavrone)

luc 
(RAL1002 

giallo sabbia)

cseresznye 
(RAL8199)

teak / mahagóni 
(RAL8012) 

tölgy

közepes 
bükk

szürke 

fehér lucfenyő 
(RAL1002 giallo sabbia)

fenyő mahagóni/tíkfa 
(RAL8012) 

bükk 
(RAL1123) 

tölgy

bükk 
(RAL1123) 
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SZILÁRD
RUGALMAS
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04.99

OXIM SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Szaniter környezetben (konyha, fürdőszoba, mosdó, WC, stb.) rozsdamentes acél mosogatók, 
mosdók, akril kádak, kerámia mosdók, illetve csempék hézagainak tömítésére. Használható az 
egészségügyi hűtőboxok tömítésére. Kiválóan tapad a következő építőanyagokhoz: acél, fal, üve-
gezett felületek, műanyag, polikarbonát, akril és hasonló felületek – nem okoz oxidáxiót a fémeken.

TULAJDONSÁGOK
• Alacsony modulusú, fungicid
• Csaknem szagtalan, nem festhető
• Tartósan rugalmas, ellenáll pe-

nésznek, víznek és nedvességnek, 
időjárásnak és az UV-sugárzásnak

• Kiválóan tapad számos építőa- 
nyaghoz

04.71

OXIM NEUTRÁLIS SZILIKON

Szintetikus és poliuretán lakkokal bevont fa ablakkeretekbe való üvegrendszerek tömítésére és 
ragasztására alkalmas. Üveghez, alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz való 
magas tapadóképesség – nem okoz oxidációt. Alkalmas mosdókban, mosogatókban, akril ká-
dakban, hűtőboxokban való hézagok tömítésére is. Alkalmas légtechnikai csövek, könyökcsövek, 
átmenetek tömítésére.

TULAJDONSÁGOK
• Csaknem szagtalan
• Kiválón tapad nem nedvszívó 

anyagokhoz
• Tartósan rugalmas, vízálló, ellenáll 

a tisztítószereknek és az UV- 
sugárzásnak

SZILIKONOK, RUGALMAS KITTEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30601RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

30602RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

30603RLHU kartus 280 ml 12 db szürke

30604RLHU kartus 280 ml 12 db barna

30605RLHU kartus 280 ml 12 db fekete

30631BDHU hurka 600 ml 12 db transzparens

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

306020RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

306021RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

306026RLHU kartus 280 ml 12 db bahama
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04.52

UNIVERZÁLIS SZILIKON

Otthoni használatra. Alkalmas építészeti konstrukciókban való hézagok esetén. Kiválóan tapad zo-
mánchoz, kerámia csempékhez és bevont fémekhez. A használata nem alkalmas PE, PP, teflon, 
beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott lemez, ólom, galvanikus acél és bitumenes alapzat 
esetén.

TULAJDONSÁGOK

• Kiválón tapad nem nedvszívó 
anyagokhoz

• Tartósan rugalmas, vízálló, időjá-
rásálló, ellenáll az UV-sugárzás- 
nak

SZILIKONOK, RUGALMAS KITTEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30121RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

30122RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

30128RLHU kartus 280 ml 12 db világos szürke – manhattan 

30123RLHU kartus 280 ml 12 db szürke

30126RLHU kartus 280 ml 12 db bahama

30124RLHU kartus 280 ml 12 db barna

30125RLHU kartus 280 ml 12 db fekete

30131BDHU hurka 600 ml 12 db transzparens

30132BDHU hurka 600 ml 12 db fehér

04.50

SZILIKON-BB 100% SZILIKON TÖMÍTŐ

Szaniterek, illetve üvegszerkezetek tömítésére alkalmas, 100% szilikon. Kiválóan tapad üveghez, 
zománchoz, bevont felületű fémekhez, rozsdamentes acélhoz és felületkezelt felületű fához. A 
használata nem alkalmas PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott acél, ólom, 
galvanikus acél és bitumenes felületek esetén.

TULAJDONSÁGOK
• Alacsony modulusú, nem festhető
• Kiválón tapad nem nedvszívó 

anyagokhoz
• Tartósan rugalmas, víz- és nedves- 

ségálló, időjárásálló, ellenáll az 
UV-sugárzásnakCIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30311RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

30312RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

04.51

SZANITER SZILIKON

Csempék fugázására, szaniter kerámia (mosdók, bidék, piszoárok, WC-k), zuhanyzók, konyha- 
szekrények, zománcozott kádak tömítésére alkalmas. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, csem-
péhez és mázas kerámiához. Kiemelkedően penészölő, és fungicid hatású. Akril tálcák fugázása 
esetén szaniter neutrális szilikont szükséges használni.

TULAJDONSÁGOK

• Kiválón tapad nem nedvszívó 
anyagokhoz

• Tartósan rugalmas, ellenáll 
penésznek, víz- és nedvességálló, 
ellenáll a tisztítószereknek és az 
UV-sugárzásnakCIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30211RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

30212RLHU kartus 280 ml 12 db fehér

30218RLHU kartus 280 ml 12 db világos szürke – manhattan

30213RLHU kartus 280 ml 12 db szürke

30217RLHU kartus 280 ml 12 db ezüst szürke 

30216RLHU kartus 280 ml 12 db bahama

30214RLHU kartus 280 ml 12 db barna

30215RLHU kartus 280 ml 12 db fekete
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04.53

GASKET SEALANT PIROS, GASKET SEALANT FEKETE

Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, mint 
pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendsze- 
rek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű víz- 
vezetékek, ajtók és peremek esetén. Acetát alapú szilikon tömítő, mely -60 °C és +180 °C (fekete), 
illetve akár +300 °C között hőálló.

TULAJDONSÁGOK
• Fagyálló, véd a korrózió ellen
• Hőálló +180 °C-ig (fekete), illetve 

akár +300 °C-ig (piros)
• Víz- és nedvességálló, időjárásálló, 

ellenáll az UV-sugárzásnak
• Nem nedvszívó anyagokhoz való 

magas tapadóképesség
• Tartósan rugalmas, ellenáll magas 

üzemi hőmérsékletnek is

04.53

GASKET SEALANT PRESSURE PACK, 
GASKET SEALANT PROFI PRESSURE PACK

Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, mint 
pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendsze- 
rek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű víz- 
vezetékek, ajtók és peremek esetén. Acetát alapú szilikon tömítő, mely -60 °C és +180 °C (fekete), 
illetve akár +300 °C között hőálló.

TULAJDONSÁGOK

• Pisztoly nélküli alkalmazás (Pres- 
sure Pack)

• Fagyálló, véd a korrózió ellen
• Nedvesség- és vízálló, időjárásál-

ló, ellenáll UV sugárzásnak
• Nem nedvszívó anyagokhoz való 

magas tapadóképesség
• Tartósan rugalmas, ellenáll magas 

üzemi hőmérsékletnek

SPECIÁLIS SZILIKONOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30707BDHU tubus 80 ml 12 db piros

30717RLHU kartus 280 ml 12 db piros

30718RLHU Kartus 280 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

32010AHU Kartus PROFI PRESSURE PACK 200 ml 6 db piros

32011AHU Kartus PROFI PRESSURE PACK 200 ml 6 db fekete
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06.10

• kikeményedés után csiszolható és festhető
• EN 204 szerinti víz- és nedvességállósági 

fokozata D4

POWER KLEBER 
(PU RAGASZTÓ D4)

POLIURETÁN RAGASZTÓK

• Ellenáll a szokásos vegyszereknek
• Különösen jól tapad préselő nyomás nélkül is 

szinte minden felülethez még nedves aljzaton is
• Nehéz meggyújtani

ÚJ GENERÁCIÓS, NAGY SZILÁRDSÁGÚ FARAGASZTÓ

Ideális, ha szilárd, kemény és vízálló kötést szeretne.
Könnyedén felhabzik, és kitölti az egyenetlenségeket.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

00432RL kartus 300 ml 12 db bézs
35004TU tubus bliszteben 23 ml 100 db bézs

HOL ALKALMAZHATÓ?
• bel- és kültéren egyaránt
• nemcsak fa, hanem üveg, beton, 

fém, gipszkarton, műanyag stb. 
ragasztására

• például polcok, lemezek, lépcsők, 
könyöklők rögzítéséhez

• vízzáró kötések ragasztására (pad- 
lók, kerítések, burkolatok stb.)

HOGYAN RAGASSZUNK?
• kinyomópisztollyal hordja fel a kötés 

egyik oldalára
• ezután nyomja egymáshoz a ra-

gasztandó elemeket
• használjon szorítókat vagy alátá- 

masztást, amíg a ragasztó kike-
ményedik

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• szilárd, rugalmas kötés
• kikeményedés után csiszolható és 

festhető

• vízálló (D4)
• zaj- és rezgéstompító
• nem agresszív az aljzattal szemben
• szegek és csavarok helyettesítője

MIRE ÜGYELJÜNK?
• az aljzatnak tisztának, zsírtól és 

olajtól, portól és szabad szemcséktől 
mentesnek kell lennie

• PP, PE, teflon és gyantás aljzat 
ragasztására nem alkalmas

• a ragasztó megkötéséig a ragasztandó 
tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell
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06.17

POLIURETÁN FARAGASZTÓ D4

Felületi kötések ragasztására alkalmas, ahol fontos az időjárásállóság és jellemző hőmérséklet, 
mint pl. külső bejárati ajtókba való fa kazetták ragasztása, stb. Egykomponensű, poliuretán bázisú 
ragasztó, amely a légkör nedvességének elnyelésével keményedik, szilárd és vízálló kötést hoz 
létre. Minden fa szerkezet, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására alkalmas. A 
ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 150 - 250 g/m2.

TULAJDONSÁGOK
• Kikeményedés után transzparens
• Az EN 204 norma szerinti vízálló-

sága D4
• Kültéri és beltéri használatra
• Gyors tapadóképesség, enyhe 

kitöltési képesség
• Fa – poliuretán- poliszirol kom-

bináció esetén a kötés rendkívül 
magas szilárdságú 

06.18a

GYORS PU KONSTRUKCIÓS RAGASZTÓ

Épületek faszerkezeteinek, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására, illetve bútor- 
ipari használatra is alkalmas. Csapos kötések esetén is használható, ahol magas szilárdság és 
vizállóság szükséges. Ásványgyapotból készült szigetelőpanelek, polisztirol és faburkolatok fémre, 
betonra és fára való ragasztása esetén is használható. Nem tartalmaz oldószereket. Az EN 204-es 
szabvány szerint D4-es és a DIN 6860:2-es szabvány szerint B4-es vízállóképesség. 

TULAJDONSÁGOK
• Kikeményedés után transzparens
• Az EN 204 norma szerinti vízálló-

ság: D4
• Kültéri és beltéri használatra
• Gyors tapadóképesség, enyhe 

töltési képesség
• Fa – fa kombináció esetén a kötés 

rendkívül magas szilárdságú

POLIURETÁN RAGASZTÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50911RL kartus 300 ml 12 db transzparens

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50251FFHU flakon 250 ml 12 db mézbarna

50252FFHU flakon 500 ml 12 db mézbarna
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06.01

CSEMPERAGASZTÓ

Alkalmas kerámia burkolólapok, mozaik, polisztirol  mennyezetek, szegélyek, díszek ragasztására. 
Különböző felületek esetén használható, mint téglafal, vakolat, beton, fa, gipszkarton és főleg pa-
nelházak umakart/formica magjai esetén. Kitűnően tapad a legtöbb cementragasztóval szemben. 
Megfelel az EN 12004. számú szabványnak – Kerámia csempék diszperziós alapú habarcsai és 
ragasztói, alacsonyabb csúszási paraméter (T), és magasabb nyitott idő (E) – Besorolás: D1TE

06.05a

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

Asztalosok számára, szerelési és felületi kötések, kemény és puha fa, forgácslapok, farost és fur-
nér bázisú aglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Parketták, hajópadlók, fakeretek, hosszanti 
kötések ragasztására, illetve ablakok, bejárati ajtók és konyhabútor készítésekor is használható. 
A préselés időtartama a munkahőmérésklettől és a ragasztott anyagok nedvszívó képességétől 
függően 10-30 perc. Vízálló, megfelel az EN 204-es norma szerinti D3-as követelményeknek. A 
ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 100 - 150 g/m2.

TULAJDONSÁGOK
• Diszperziós bázisú, jellegzetes 

szagú
• Nem toxikus, nem gyúlékony, nem 

robbanás-veszélyes, egészségre 
ártalmatlan, kikeményedés után 
transzparens

• Az EN 204-es norma szerint 
teljesíti a D3-as klimatikus st- 
resszt érintő feltételeket

• A kötés szilárdsága nagyobb, mint 
magáé a fáé

06.05

WOODFIX FARAGASZTÓ D2

Asztalosok és mesterek számára, kemény és puha fából készült termékek, furnér- és forgácslapok, 
farost bázisú aglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Játékok ragasztására is használható, 
illetve olyan cikkek esetén, amelyek élelmiszerrel érintkeznek. Papír, karton és textil ragasztására 
egyaránt alkalmas. 
Vízállóság: D2 a EN 204-es norma szerint. A ragasztott kötés szilárdsága már 4 óra után magasabb 
mint maga a fa szilárdsága. Új kopolimer komponensek használata lehetővé teszi a rendkívül rövid 
préselő idő elérését (1 perctől) és egyidejűleg csökkenti a munkafolyamat teljes idejét. A ragasztó 
hozzávetőleges anyagszükséglete 120 - 180 g/m2.

TULAJDONSÁGOK
• Nem toxikus, nem gyúlékony, 

nem robbanás-veszélyes, egész-
ségre ártalmatlan, kikeményedés 
után transzparens

• Magas kezdeti tapadás és rövid 
idő alatt elérhető végső szilárdság

DISZPERZIÓS ÉS OLDÓSZERES RAGASZTÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50202FFHU flakon 250 g 24 db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

50212FFHU flakon 500 g 12 db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

50213FFHU flakon 750 g 12 db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50230HU flakon 250 g 24 db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

50231HU flakon 500 g 12 db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

50232HU flakon 750 g 12db
Fehér,  

kikeményedés után transzparens

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50101RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

50102RLHU tégely 1 kg 12 db fehér

50112RLHU vödör 5 kg - fehér

50122RLHU vödör 15 kg - fehér
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06.12

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ - OLDÓSZERMENTES

Dekoratív és akusztikus burkolatok, illetve polisztirol álmennyezetek, burkolatok, szegélyek ragasz- 
tására. Alkalmas polisztirol és fa különböző felületekre való rögzítésére, mint pl. kemény PVC, fal, 
beton, csempe, forgácslap, stb. Por- és nedvességálló.

TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Oldószermentes
• Beltéri használat, por- és nedves- 

ségálló
• Kitűnő tapadóképesség különböző 

felületekre
• Kikeményedés után festhető 

06.02

STUKKÓ-RAGASZTÓ

Alkalmas polisztirol mennyezeti dekorelemek nedvszívó felületekre való ragasztására, illetve po-
lisztirol sarkak és szegélyek ragasztására, továbbá egyenlőtlenségek tömítésére - túlméretezett 
polisztirol lapok különböző építőanyagokhoz való ragasztása során keletkezett hézagok esetén. A 
ragasztás során szükséges, hogy legalább az egyik felület abszorbens legyen.

DISZPERZIÓS ÉS OLDÓSZERES RAGASZTÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50408RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50906RLHU kartus 310 ml 12 db fehér

50904BDHU tégely 1 kg 12 db fehér

50906BDHU vödör 3 kg - fehér
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DISZPERZIÓS ÉS OLDÓSZERES RAGASZTÓK

04.54

AKVÁRIUM RAGASZTÓ

Alkalmas üveg akváriumok, terráriumok, vitrinek ragasztására, illetve épületek üveg homlokzatai-
nak és üvegszerkezetek tömítésére, továbbá ivóvíztartályok, ciszternák és ivóvíz konténerek tömí-
tésére. Tartósan szilárd és rugalmas kötést hoz létre. Ellenáll a tengervíznek. A termék teljesíti a 
cseh Egészségügyi Minisztérium 09/2005. számú rendeletének 3. § 2. és a 7. § 11. bekezdéseiben 
foglalt elvárásokat az ivóvízzel való hosszantartó érintkezésről.

06.10

NEOPRÉN ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

Alkalmas egyenes és profilozott kemény PVC, ajtóküszöbök, keretek, ablakpárkányok ragasztá-
sára. Használható kő, kerámia burkolat, forgácslap és farostlemez betonhoz és vakolathoz való 
ragasztása esetén. Az anyagok ún. transzfer módszerrel ragaszthatók. Szakítószilárdság 24 óra 
után 24 kg/cm2. 

06.08

FÓLIARAGASZTÓ

Nehezen összeköthető anyagok, például polietilén és polipropilén ragasztására. Különösen alkal-
mas tetőrendszerek párazárásának ragasztására, ami lehet PE-, PP-, PVC-, EPDM-gumi-, DPC- vagy 
alumíniumfólia, továbbá ajtók párazárásának ragasztására az autóiparban. Ideálisan alkalmaz- 
ható a Den Braven 3D-s tömítő- és szigetelőrendszerben a belső és külső szalagok ragasztására. 
A ragasztó oldószert nem tartalmaz; rendkívül szilárd kötést hoz létre.

TULAJDONSÁGOK
• Oldószermentes, vinilkopolimer- 

alapú
• Jól tapad és kitűnően rögzít olyan 

anyagokhoz, mint a polietilén és a 
polipropilén

• Kiválóan tapad a betonhoz, 
vakolathoz, fémekhez, fához, 
poliuretánhoz és polisztirolhoz

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50308RLHU kartus 310 ml 12 db bézs

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

30811RLHU kartus 280 ml 12 db transzparens

30815RLHU kartus 280 ml 12 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50308FOHU kartus 310 ml 12 db kék
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06.26

HYBRI FLOOR PADLÓRAGASZTÓ

A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó, magas modulusú, 
egykomponensű ragasztó. A tartósan szilárd kötés ellenáll a nedvességnek és 
a víznek.

TULAJDONSÁGOK
• Jól tapad fához, fémhez, burkoló-

laphoz, betonhoz
• Kiegyenlíti az aljzat egyenetlensé-

geit
• Hang- és rezgésszigetelés, 

lépéshang-csillapítás
• Gyors, szagmentes kikeményedés
• Fogazott simítóval történő 

felhordása után megőrzi a fogak 
nyomát, nem folyik össze (füg- 
gőleges felületen azonban nem 
alkalmazható – nem köt azonnal)

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

51211BD vödör 15 kg - világos barna

SZŐNYEG- ÉS PVC RAGASZTÓK

06.66

INSTAL FIX

Csövek és kemény PVC-ből készült idomok rögzítésére, lefolyók összeszereléséhez, illetve puha 
PVC – linóleum ragasztására alkalmas. Alkalmazás után 2 órával a kötés terhelhető hideg vízzel. A 
maximális szilárdság már 24 óra alatt elérhető 20 °C-os hőmérsékleten.

TULAJDONSÁGOK
• Transzparens
• Azonnali tapadás
• A ragasztott kötés rendkívül magas 

szilárdsága
• Vízálló, ellenáll tisztítószereknek és 

általános vegyszereknek

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50821RL tubus 130 ml 80 db transzparens

06.68

SZŐNYEG ÉS PVC RAGASZTÓ

Szőnyegek, PVC padlóburkolatok, polisztirol, poliuretán, nem lakkozott para-
fa és porózus felületekkel (beton, fal, vakolat, gipsz, anhidrit, forgács, rost és 
cementlapok) kombinált fabázisú anyagok ragasztására alkalmas. Egyéb fa 
bázisú anyagok, forgácslemezek, polisztirol, poliuretán rögzítésére egyaránt 
használható. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 300 g/m2. 

TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű alkalmazás
• Könnyen kenhető, oldószermentes
• Porózus anyagokhoz való magas 

tapadóképesség
• Nem toxikus és egészségre nem 

ártalmas
CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

51001RL tégely 1 kg 16 db fehér

51002RL vödör 5 kg - fehér

510031RL vödör 14 kg - fehér

510041RL vödör 24 kg - fehér
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HOBBI RAGASZTÓK

08.01

RAGASZTÓ PISZTOLY ÉS RAGASZTÓRUDAK

Pisztoly – különböző anyagok olvasztott polietilénnel (ragasztórudak) való ragasztására, illetve ja-
vítására alkalmas.

Ragasztórudak – különböző anyagok (PVC, műanyag, fa, parafa, fém, üveg, textil, stb), illetve hőszi-
getelés (MIROLON), melegvíz vezeték csatlakoztatása esetén gyors és egyszerű szerelésre, ragasz- 
tásra és javításra alkalmas. Háztartásokban is alkalmazható – papír, karton, kerámia, művirágok 
ragasztására, valamint apró repedések tömítésére.

N312

N311

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

N311 pisztoly - kicsi bliszter / 1 db 12 db -

N312 pisztoly - nagy bliszter / 1 db 12 db -

N320 ragasztórúd – kicsi 7,5 x 100 mm bliszter / 30db 63 db transzparens

N321 ragasztórúd – nagy 11 x 200 mm bliszter / 12db 36 db transzparens

06.40

PILLANATRAGASZTÓ

Gyors kötésű kontaktragasztó. Kemény PVC, gumi, fém, üveg, üvegezésre alkalmas APTK-EPDM 
profilok ragasztására. Gumi tömítésekhez O-gyűrű ragasztására is használható. Rendkívüli kötési 
erő: 230 kg/cm2.

TULAJDONSÁGOK

• Transzparens, azonnali tapadás, 
gyors keményedés

• A ragasztott kötés extrém szilárd-
sága

• Vízálló, ellenáll tisztítószereknek 
és általános vegyszereknek

* Rendelési egység: 12db.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

50700RLHU tubus 3 g 12 plato* transzparens

50702RLHU flakon 20 g 12 db transzparens
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1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól 
és a szabad szemcséktől.

5 / Szórja bele a porszerű kompo-
nenst a folyékonyba.

9 / Hordja fel a Folyékony vízszigete-
lés első rétegét.

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyen-
lítse ki a nedvszívó képességét.

6 / Keverje össze a két komponenst.

10 / Illessze bele az első bevonat- 
rétegbe a Tömítőszalagokat és a 
Saroktömítéseket.

3 / Csomagolja ki a két komponenst (az 
egyik porszerű, a másik folyékony).

7 / Gondosan homogenizálja a 
keveréket.

11 / Az egész felületre vigye fel az 
első réteget.

4 / Készítse elő a két komponenensből a 
megfelelő mennyiséget a bevonathoz.

8 / Készítse elő a szerszámokat: 
hengert, ecsetet vagy acélsimítót.

12 / Hordja fel a Folyékony vízszige-
telés második rétegét.

09.S-T8

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0274HU vödör 7 kg 39 db szürke
CH0275HU vödör 14 kg 33 db szürke
CH0276HU vödör 21 kg 16 db szürke

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ 
FOLYÉKONY 

VÍZSZIGETELÉS

CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

ELSŐOSZTÁLYÚ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS
BURKOLÓLAPOK ÉS PADLÓLAPOK ALÁ.

 
Ideális vízszigetelő bevonat erkélyre, teraszra, lodzsára, pincékbe,

vagy fürdőszobába, zuhanyzóba és egyéb helyiségekbe.

Vízszigetelő bevonat bukolólapok és padlóburkolók alá. Medencék, erkélyek, 
teraszok, lodzsák és nem ivóvizes tartályok vízszigetelése. Föld feletti és föld alatti 
alkalmazás, új építésnél és felújításnál egyaránt. Betonkoszorúk szivárgásának 
megakadályozására, pincehelyiségek, támfalak javítására, korróziógátló bevonat 
acélszerkezetekre.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• bel- és kültéren egyaránt
• vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, pin-

cékbe, mosókonyhákba, fürdőszobákba 
és más helyiségekbe

• radon elleni szigetelés
• falazott, beton, gipszkarton és egyéb fe-

lületek vízszigetelésére
• Padlófűtéshez is alkalmazható

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan 

kenjük be alapozóval
• keverjük össze a két összetevőt a helyes 

arányban
• az előkészített aljzatra hordjunk fel lega-

lább két réteget hengerrel vagy ecsettel
• az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő 

szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• elsőosztályú vízzáróság
• ellenálló a meszes és klóros vízzel szem-

ben
• nagyfokú, tartós rugalmasság
• radon elleni szigetelés
• alacsony anyagszükséglet 1,5 kg/m2 két 

rétegben
• ellenálló a víznyomással szemben is
• vízszintes és függőleges felületekre 

egyaránt alkalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?
• a megfelelően tiszta aljzatra
• nem alkalmas végső felületkezelésre
• óvni kell a gyors kiszáradástól
• nem érintkezhet közvetlenül fémmel. A 

fémet le kell ragasztani, például Fleece-
band szalaggal
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ERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ
10.60 
10.62

ERKÉLYPROFIL
ERKÉLY-SAROKPROFIL
ERKÉLYPROFIL-ÖSSZEKÖTŐ

Az erkélyprofil, az erkély-sarokprofil és az erkélyprofil-összekötő erkélyre, teraszra és lodzsára való, előre 
gyártott bádogos elemek. Az alakjuk a ragasztóba helyezéshez van kiképezve.

ERKÉLYPROFIL-ÖSSZEKÖTŐERKÉLYPROFIL

ERKÉLY-SAROKPROFILERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ

09.S-T8

TULAJDONSÁGOK

• Nagy rugalmasság
• Nagy diffúziós ellenállás a 

radonnal szemben
• Kiválóan tűri a hőmérséklet 

ingadozását
• Ellenáll a sóknak, a hígított savak-

nak és lúgoknak

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG, SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)

KIEGÉSZÍTŐK

CIKKSZÁM SZÍN
HOSSZ  

(M)
DB / KARTON

Z4080 RAL 9010 fehér 2 30 db

Z4081 RAL 8017 barna 2 30 db

Z4082 RAL 7001 szürke 2 30 db

CIKKSZÁM SZÍN
HOSSZ  

(M)
DB / KARTON

Z4083 RAL 9010 fehér - 1 db

Z4084 RAL 8017 barna - 1 db

Z4085 RAL 7001 szürke - 1 db

CIKKSZÁM SZÍN
HOSSZ  

(M)
DB / KARTON

Z4086 RAL 9010 fehér 2 10 db

Z4087 RAL 8017 barna 2 10 db

Z4088 RAL 7001 szürke 2 10 db

CIKKSZÁM SZÍN
HOSSZ  

(M)
DB / KARTON

Z4091 RAL 9010 fehér - 2 db (T+J)

Z4090 RAL 8017 barna - 2 db (T+J)

Z4089 RAL 7001 szürke - 2 db (T+J)

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

CH03053HU tömítőszalag bliszterben 120 mm x 5 m 1 db szürke

CH0306HU tömítőszalag 120 mm x 10 m 1 db szürke

CH0307HU tömítőszalag 120 mm x 50 m 1 db szürke

CH0308HU belső saroktömítés 140 mm x 140 mm nincs kartonban szürke

CH0309HU külső saroktömítés 140 mm x 140 mm nincs kartonban szürke

CH03091HU kis rugalmas átmenet 120 mm x 120 mm 25 db szürke

CH0310HU nagy rugalmas átmenet 400 mm x 400 mm 10 db szürke

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve 
a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. 
Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele 
zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazat-
ra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

TULAJDONSÁGOK
• Párazáró és vízzáró
• Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, 

fára, falazatra, üvegre és fémek 
többségére

• Ellenáll a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• UV-álló

FLEECEBAND

CIKKSZÁM SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) KISZERELÉS (M) DB / KARTON SZÍN

B37091BD 80 x 1 30 4 db fehér textil

B3710BD 100 x 1,5 15 2 db fehér textil

B3711BD 115 x 1 25 1 db fehér textil

Rugalmas gumiszalag a sarkak, élek és illesztési hézagok tömítésére vízszigetelő bevonat alkal-
mazásakor. Alkalmas fürdőszobába, zuhanyfülkébe, erkélyre, stb.



60

06.93b

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH02919HU vödör 2,5 kg 128 db kék
CH0292HU vödör 5 kg 100 db kék
CH0293HU vödör 13 kg 39 db kék

EGYKOMPONENSŰ 
VÍZSZIGETELÉS 

KÜLTÉR 

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI
FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.

Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag 
száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elasztikus, vízálló szigetelőbevonatot képez.
A termék a kerámia és padlóburkolatok alá vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas 
épületek bel- és külterében: erkélyen, teraszon, lodzsán, vizes helyiségekben, fürdőszobában, 
zuhanyzóban, vécében, mosókonyhában, konyhában, mosdókban stb. Anyagszükséglet  
1,0 - 1,5 kg/m2 két rétegben.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• bel- és kültéren egyaránt
• vízszintes és függőleges felületekre
• burkolólap és csempe alá
• erkélyek, teraszok, pincék, mosókonyhák, 

fürdőszobák stb.
• falazott, beton, gipszkarton és egyéb 

felületek vízszigetelésére
• alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan 

kenjük be alapozóval
• az előkészített aljzatra hordjunk fel 

legalább két réteget hengerrel vagy 
ecsettel

• az első élő rétegbe helyezhetők be a 
Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• kitűnő vízzáróság
• időjárásálló
• nagy rugalmasság
• gyors száradás
• alacsony anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m2 

két rétegben
• azonnali alkalmazásra kész
• oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?
• a megfelelően tiszta aljzatra
• nem alkalmas végső felületkezelésre
• óvni kell a gyors kiszáradástól

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a 
szabad szemcséktől

5 / Hordja fel a vízszigetelést a nagy 
kitettségű helvekre.

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a 
nedvszívó képességét

6 / Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, 
és illessze a vízszigetelő bevonatba.

3 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő- 
szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.

7 / Lehetőleg az első rétegre merőlegesen 
hordja fel a bevonóanyagot

4 / Az egész felületre vigye fel az első réteget. 8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós 
henger, ecset, acél simító.



61

06.93a

EGYKOMPONENSŰ 
VÍZSZIGETELÉS 
FÜRDŐSZOBA 

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0289HU vödör 2,5 kg 128 db rézbarna
CH0290HU vödör 5 kg 100 db rézbarna
CH0291HU vödör 13 kg 39 db rézbarna

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI
FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.
Ideális fürdőszobák vízszigetelésére.

Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag 
száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elasztikus, vízálló szigetelőbevonatot képez. 
A termék a kerámia és padlóburkolatok alá, vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas fo-
kozott nedvességű belterekben: fürdőszobákban, zuhanyzókban, vécékben, mosókonyhák- 
ban, pincékben, konyhákban, mosogató helységekben, zöldségosztályozókban, étkezdék- 
ben stb.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• beltérben
• vízszintes és függőleges felületekre
• burkolólap és csempe alá
• zuhanyzók, fürdőszobák, mosókonyhák, 

konyhák, egyéb helyiségek
• falazott, beton, gipszkarton és egyéb 

felületek vízszigetelésére
• alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan 

kenjük be alapozóval
• az előkészített aljzatra hordjunk fel 

legalább két réteget hengerrel vagy 
ecsettel

• az első élő rétegbe helyezhetők be a 
Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• kitűnő vízzáróság
• nagy rugalmasság
• gyors száradás
• alacsony anyagszükséglet 1-1,5 kg/m2 

két rétegben
• azonnali alkalmazásra kész
• oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?
• a megfelelően tiszta aljzatra
• nem alkalmas végső felületkezelésre
• óvni kell a gyors kiszáradástól

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

Zbavit prachu a volných částic. Penetrovat podklad - sjednotit savost. Zbavit prachu a volných částic.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

    Nanést hydroizolaci na
exponovaná místa.

Odměřit požadovanou délku pásu
a vložit do hydroizolačního nátěru.

Vtlačit válečkem Těsnící pásy
do svislých a vodorovných koutů.

Provést celoplošnou aplikaci první vrstvy.

Nátěr nanášet nejlépe kolmo k první vrstvě. Příprava nářadí - váleček na disperze,
štětec nebo ocelové hladítko.

Penetrovat podklad - sjednotit savost.

1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a 
szabad szemcséktől

2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a 
nedvszívó képességét

3 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő- 
szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.

4 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.

5 / Hordja fel a vízszigetelést a nagy 
kitettségű helvekre.

6 / Merjé le a megfelelő hosszúságú szalagot, 
és illessze a vízszigetelő bevonatba.

7 / Lehetőleg az első rétegre merőlegesen 
hordja fel a bevonóanyagot

8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós 
henger, ecset, acél simító.
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06.93C

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0330 vödör 5 kg 100 db szürke
CH0331 vödör 20 kg 27 db szürke

KRYSTALIZOL HOL ALKALMAZHATÓ?
• bel- és kültéren
• vízszintes és függőleges felületeken
• medencék, tartályok, épületalapok, 

pincék, aknák, hidak, aknagyűrűk, 
fürdőszobák stb. esetén

• beton- és cementes aljzatokon

HOGYAN KELL ELJÁRNI?
• megtisztítjuk és benedvesítjük az aljzatot
• gondosan összekeverjük az anyagot 

vízzel 1:1 arányban, és elvégezzük az 
alapozást

• a fő alkalmazáshoz összekeverjük az a- 
nyagot vízzel a megadott arányban

• két rétegben felhordjuk ecsettel vagy 
spatulával

MI AZ ERŐSSÉGE?
• ellenálló a víznyomással szemben
• érintkezhet ivóvízzel
• érintkezhet klórozott vízzel
• páraáteresztő, vízhatlan bevonatot képez
• gyorsan alkalmazható
• UV-álló
• ellenálló a kőolajtermékekkel és a szeny-

nyezett vízzel szemben

MIRE ÜGYELJÜNK?
• óvni kell a gyors kiszáradástól
• ivóvízzel kell keverni
• egyéb anyagot nem szabad hozzáadni
• felhordás után a felületet gondosan 

nedvesíteni kell vízzel, kb. 12 óránként 
2-3 napon át

SPECIÁLIS VÍZSZIGETELÉS

SPECIÁLIS CEMENTES VÍZSZIGETELŐ ANYAG
NAGY MÉLYSÉGI HATÁSSAL; SZILÁRD VÍZHATLAN

RÉTEGET KÉPEZ A FELÜLETEN.

 
Behatol a beton kapilláris szerkezetébe, és ott 

kikristályosodva belülről tömíti a betont. Ideális a víznyomásnak 
tartósan kitett szerkezetek esetében.

Vízhatlan rendszer, amely megakadályozza a víz behatolását a betonba, téglafalazatba vagy 
egyéb olyan kapilláris szerkezetekbe, amelyek állandó víznyomásnak vannak kitéve. Kettős 
védőhatást fejt ki:

kapilláris hatás – mélyen behatol a beton kapilláris szerkezetébe, ahol kikristályosodik, és 
így belülről tömíti a betont.

felületi záró hatás – szilárd, vízhatlan réteget képez a szerkezet felületén.

Garantáltan javítja a beton és habarcs át nem eresztő képességét a vízzel, savakkal és 
kőolajtermékekkel szemben, megakadályozza a beton korrózióját, és egyúttal vízhatlan 
réteget képez a felületen. A Krystalizol-lal kezelt felületre bármilyen festék és vakolat 
felvihető.
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81.12

DENBIT BR-ALP  
BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)

Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai 
adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen 
is alkalmazható. Az aljzat mikrorepedéseit kiegyenlítő alapozó lakk. Aljzat típu-
sa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek (fémlemezek, védőelemek, 
áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok 
(cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: Fal- és 
épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló 
oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, 
valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO 
LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK

• Kiváló mélyalapozó képesség
• Kültéri használatra
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak
• Száraz és nedves felületen egya-

ránt használható 
• Oldószeres

81.14

DENBIT DK-ATN  
BITUMENES VÍZSZIGETELÉS (OLDÓSZERES)

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott 
gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a különféle aljzatokhoz. 
Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, 
horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, 
cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 
300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Alépítmények vízszigetelésére, 
föld alatti épületrészek és iparivíz-medencék nedvesség és víz elleni védel-
mére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK

• Egyszerű, gyors felhordás
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak
• Száraz felületen használandó
• Oldószeres
• Kültéri használatra

81.13

DENBIT ALP 300  
BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)

Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai 
adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen 
is alkalmazható. Vízálló, ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típu-
sa: beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek (tetőburkolat, fémlemezek, 
védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa és faala-
pú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: 
fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szol-
gáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez 
alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit 
Styro LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1 – 0,25 kg/m2.

TULAJDONSÁGOK

• Rendkívül könnyen kenhető
• Azonnal felhasználható
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak
• Száraz és nedves felületen egya-

ránt használható
• Oldószeres
• Kültéri használatra
• Gyorsan szárad

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

10990BIHU fém doboz 9 kg 75 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11000HU fém doboz 4,5 kg 120 db fekete

11001HU fém doboz 9 kg 55 db fekete

11002HU fém doboz 19 kg 33 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11003HU vödör 4,5 kg 80 db fekete

11004HU vödör 9 kg 44 db fekete
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81.24

DENBIT AQUA STOP  
TETŐSZIGETELŐ BITUMENKITT

Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szá-
lainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és 
vizes felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, bitumenes 
lemezek és bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok 
sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó 
rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítés megvalósítására. Összefüggő elaszto-
plasztikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. 
Ellenáll az időjárás hatásainak és a talajban található agresszív anyagoknak. 
Anyagszükséglet: 1,1 kg/m2 egy 1,0 mm vastag rétegben.

TULAJDONSÁGOK

• Szálakkal erősített bitumenes 
anyag

• Ellenáll a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• Nedves, vizes felületen is 
használható

• Víz alatt is kiszorítja a vizet, és az 
aljzathoz tapad

81.23

DENBIT U  
BITUMENES JAVÍTÓHABARCS

Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szá-
lainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és 
enyhén nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, 
tetőburkolat és fémlemezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló 
bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek 
javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, 
vízszigetelő tömítésként. Összefüggő elasztoplasztikus bevonat létrehozására 
épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Bádogos elemek tömítésére és 
javítására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, 
valamint a talajban található agresszív anyagoknak.

TULAJDONSÁGOK

• Szálakkal erősített bitumenes 
anyag

• Ellenáll a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• Száraz és nedves felületen egya-
ránt használható

• Egyszerű, gyors felhordás

81.22

DENBIT REFLEX ALU  
FÉNYVISSZAVERŐ VÉDŐLAKK

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott 
gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a különféle aljzatokhoz. 
Dekorációs és fényvisszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz. Teljes mérték- 
ben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: 
bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel, horganyzott lemezzel fe-
dett tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész 
vakolat. Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek kül-
ső tereiben használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK
• Fényvisszaverő hatású ezüstfesté-

ket tartalmaz
• Csökkenti a tetőhéjazat felmele-

gedését
• Ellenáll az UV-sugárzásnak, 

valamint a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• Száraz felületen használandó

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11019BIHU fém doboz 1 kg 100 db fekete

11020BIHU fém doboz 3 kg 144 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11010HU vödör 5 kg 80 db fekete

11011HU vödör 10 kg 44 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11005HU fém doboz 4,5 kg 120 db ezüst

11006HU fém doboz 9 kg 55 db ezüst
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81.28

DENBIT BOND  
BITUMENES LEMEZ - HIDEGRAGASZTÓ

Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóké-
pésségét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. 
A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, 
valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes 
lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel fedett tető, betonszerkezetek és 
egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: 
Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek 
egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen. 
Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK
• Teljes mértékben ellenáll a víznek, 

a gyenge savaknak és lúgoknak, 
valamint a talajban található 
agresszív anyagoknak

• Száraz és nedves felületen egya-
ránt használható

• Ideális olyan helyeken, ahol nem 
lehet lánggal dolgozni

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

81.50

DENBIT RB  
HIDEG BURKOLÓASZFALT

A nem professzionális vásárlók számára is könnyen beszerezhető hideg bur-
kolóaszfalt a ház körüli tömörített felületekre. Alkalmas kátyúzásra, megsül- 
lyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában végzett 
javításokra stb. A DenBit RB keverék -12 °C és +40 °C között alkalmazható, leg- 
feljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 25 kg/m2 egy 20 mm vastag 
rétegben.

TULAJDONSÁGOK
• Azonnali alkalmazhatóság hide-

gen
• Alkalmazási hőmérséklet: -12 °C 

– +40 °C
• Max. 5 cm vastagságban, egy 

rétegben alkalmazható
• Magas hőmérsékleten is stabil
• Jól használható az utak prob- 

lémás részein
• Egyszerű, veszteségmentes 

alkalmazás
• Nagy tartósság és ellenálló képes- 

ség
• Azonnal helyreállítható közlekedés

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11012HU vödör 5 kg 80 db fekete

11013HU vödör 10 kg 44 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

90012A vödör 25 kg 16 db fekete
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BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK
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81.02

DENBIT DISPER AS  
BITUMENES ALAPOZÓ (KONCENTRÁTUM)

Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapo-
zóval kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és diszper-
ziós aszfaltalapú vízszigetelő anyagok. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy 
cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló 
bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, fa-
lak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető 
lemezek alatt is használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszi-
getelő bevonat alatti alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszük-
séglet aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m2 egy rétegben. 
A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

TULAJDONSÁGOK

• Kkiváló mélyalapozó képesség
• Oldószermentes
• Közvetlenül érintkezhet poliszti-

rollal
• Gyors száradás - 3 óra alatt 

teljesen megszárad
• Száraz és nedves felületen egya-

ránt alkalmazható

81.02

DENBIT DISPER A  
BITUMENES ALAPOZÓ

Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag 
alapos összekeverés után azonnal alkalmazható. Ellenáll a gyenge savaknak 
és lúgoknak, közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felüle-
ten erősebben tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy 
cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hason-
ló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, 
falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Javasolt 
anyagfelhasználás aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m2.

TULAJDONSÁGOK
• Azonnal alkalmazható
• Kiváló mélyalapozó képesség
• Oldószermentes
• Gyors száradás – kikeményedés 

már 3 óra után
• Száraz és enyhén nedves aljzatra

81.04

DENBIT DISPER DN  
BITUMENES VÍZSZIGETELÉS

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok diszperziós keveréke szá-
raz vagy enyhén nedves felületre. Tixotrópikus tulajdonságainak köszönhetően 
a DenBit DISPER DN bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Aljzat típu-
sa: beton, cement - vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek 
és hasonló bitumenalapú anyagok, valamint DenBit DISPER AS alapozóval 
kezelt felületek. Alkalmazás: tetőburkolatok felújítására és védelmére; mű- 
szaki szövettel erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, 
terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek 
nedvesség elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak
• Oldószermentes
• Közvetlenül érintkezhet poliszti-

rollal
• Gyors száradás – 6 óra alatt 

teljesen kikeményedik

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11008HU vödör 5 kg 80 db fekete

11009HU vödör 10 kg 44 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11021BIHU vödör 5 kg 80 db fekete

11022BIHU vödör 10 kg 55 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11007HU vödör 5 kg 80 db fekete
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07.33

DENBIT ALUBAND PLUS 
TETŐSZIGETELŐ BITUMENSZALAG

Illesztések szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin. Bitumenlemezes 
vízszigetelés és attika közötti átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak 
mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlemezek és csatornák, ereszek (kor-
rózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztó-
elemeinek tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének 
javítására, raktárcsarnok trapézlemezei széleinek lezárására, üvegezett szer-
kezetek alapfelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az 
aljzathoz: 0,1 MPa. A szalag hőállósága -40 °C – +100 °C, alkalmazási hőmér-
séklete +5 °C – +30 °C.

81.29

DENBIT STYRO LT  
POLISZTIROL- ÉS BITUMENLEMEZ-RAGASZTÓ

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzá-
adott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét a polisztirolhoz, a 
bitumen- és betonfelületekhez, a fémlemezekhez és a fához. Konzisztenciá-
jának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmaz- 
ható. Kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT alépít- 
mények vízszigetelésére is alkalmas. Aljzat típusa: EPS és XPS hőszigetelő 
lemezek, beton, bitumenes lemezek, fa, fémlemezek. Alkalmazás: Föld alatti 
épületrészek vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ra-
gasztására. Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m2 egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK
• Függőleges falon is alkalmazható, 

nem folyik meg
• Száraz és enyhén nedves aljzatra
• Közvetlenül érintkezhet poliszti-

rollal
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak

81.06

DENBIT S-T4  
VÍZSZIGETELŐ TETŐBEVONAT

Kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú egykomponensű vízszigetelő bevonat. 
Ideális bitumenlemezes tetőburkolat felújítására 3%-os vagy nagyobb hajlás- 
szögű tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Ki-
keményedve vízálló vízszigetelő membránt 
képez. Megj.: az aljzat egyenetlensége legfeljebb ± 5 mm lehet. A termék tűz-
zel szembeni viselkedési osztálya BROOF(t1) az EN 13 501-1 alapján. Anyagszük-
séglet: rétegenként 1,4–2,0 kg/m2.

TULAJDONSÁGOK
• Vízszigetelő bevonat bitumenleme-

zes tetők felújítására
• Védőbevonat eternit tetőburkolatra 

és horganyzott lemezre
• A tűzzel szembeni viselkedés 

osztálya BROOF(t1) az EN 13 501-1 
alapján

• Lángterjedési index: iS = 49,3 mm/
min

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11014HU vödör 10 kg 44 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0038HU vödör 5 kg 120 db piros

CH0035HU vödör 12 kg 44 db piros

CH0034HU hordó 40 kg 12 db piros

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS
KISZERELÉS 

(MM x M)
DB / KARTON SZÍN

B206RLP Aluband  50 x 10 12 db alumínium

B207RLP Aluband  75 x 10 8 db alumínium

B208RLP Aluband  100 x 10 6 db alumínium

B209RLP Aluband  150 x 10 4 db alumínium
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Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-be-
tonit vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. A rugalmas merevítést 
biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó összetevőjét. A 
felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő bevonatot képez, 
amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett használható. Anyagszük-
séglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. Megfelel az EN 14891 
szabványnak.

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmas – erősítőszálakkal
• Kiváltja a hagyományos bitumen-

lemezeket
• Nagy rugalmasság, vízállóság
• Oldószer- és szagmentes
• Ellenáll az időjárás hatásainak
• Fagyálló

HYDRO BLOK B400  
SZIGETELŐ ASZFALTHABARCS

81.05

81.40

2K HYDROBIT FAST  
GYORSAN SZÁRADÓ ASZFALTHABARCS

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kiala-
kítására szolgáló, szálakkal erősített kétkomponensű anyag. Kémiai adaléka- 
nyagai javítják az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz. 

TULAJDONSÁGOK
• Gyorsan szárad – 3-5 óra alatt (az 

alkalmazási hőmérséklettől és a 
réteg vastagságától függően)

• Közvetlenül érintkezhet poliszti-
rollal; EPS és XPS ragasztására is 
alkalmas

• Függőleges falon is alkalmazható, 
nem folyik meg

• Oldószermentes
• Ellenáll a talajból származó 

gyenge savaknak és lúgoknak
• Száraz felületen használandó

Szintetikus gumival módosított bitumen diszperziós keveréke száraz vagy 
enyhén nedves aljzatra. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően bármilyen 
hajlásszögű felületen alkalmazható. A bevonat +100 °C-os hőmérsékleten 
sem folyik meg a függőleges felületen, és alacsony hőmérsékleten is megőrzi 
rugalmasságát. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgok-
nak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Közvetlenül érintkez- 
het polisztirollal, nem roncsolja annak szerkezetét.

TULAJDONSÁGOK

• Gyors száradás – már 12 óra után 
vízálló

• Rendkívül rugalmas
• Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
• Függőleges falon is alkalmazható, 

+100 °C-on sem folyik meg
• Oldószermentes
• Ellenáll a gyenge savaknak és 

lúgoknak
• Száraz és nedves aljzatra

DENBIT DN 350  
BITUMENES SZIGETELŐ BEVONAT 

81.04

ALKALMAZÁS

• Tetőburkolat felújítására és 
konzerválására

• Műszaki szövettel erősített, 
varratmentes tetőburkolat kialakí-
tására

• Pince, garázs nyerspadlójának 
nedvesség elleni szigetelésére; 
föld alatti épületrészek nedvesség 
elleni védelmére

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

11025BIHU vödör 30 kg 18 db
feketébe hajló 

mélybarna

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0333HU vödör 5 kg 60 db fekete

CH0334HU vödör 10 kg 36 db fekete

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

110081HU vödör 5 kg 80 db fekete

110082HU vödör 10 kg 44 db fekete
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ALAPOZÓ BEVONATOK

06.96N

MÉLYALAPOZÓ NANO

Kiváló minőségű alapozó a nedvszívó képesség csökkentésére burkolólap vagy csempe ragasz- 
tása, illetve önterülő kiegyenlítő használata előtt, továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és 
vakolat lokális javítására, valamint falazat vagy homlokzat felületének festés előtti kezelésére. 
25%-kal jobb a penetrációs képessége a szokásos sztirol-akril alapozókénál – teljes telítettségnél 
legalább 20 mm mélyre beszivárog, megerősíti az aljzatot, fokozza a víztaszító képességét, és 
javítja a következő réteg tapadását. Záróhatásával gátolja a feloldott sók kijutását az aljzatból. 
Kiadósság: 8–24 m2/l (1:1 arányú hígításnál).

TULAJDONSÁGOK

• Kikeményedés után vízben nem 
oldódik

• Kikeményedés után ellenáll az 
alkalikus hidrolízissel szemben

• Erősíti az aljzatot, javítja a mecha-
nikus ellenálló képességét

• Burkolólap vagy csempe ragasztá-
sa előtt javítja a felület tapadását

• Záróhatás – gátolja a feloldott sók 
kijutását az aljzatból

• Alkilfenol-etoxilát-mentes

09.S-T70_10

S-T70 ALAPOZÓ

Egykomponensű, alacsony viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopo-
limer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot 
képez. Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapa-
dását. Alapozóként alkalmazható durva- és finomvakolat, illetve homlokzati és beltéri festék alá. 
Az építési ragasztók, önterülő kiegyenlítők, stb. tapadása is javítható a segítségével. 1:2 – 1:10 
arányban kell vízzel hígítani. Kiadósság: min.10 m2/l (1:2 arányú hígításnál).

TULAJDONSÁGOK
• Kikeményedés után vízben nem 

oldódik
• Alapozóként javítja a felület 

tapadását, a szilárdságot és a 
rugalmasságot

• Impregnálóként javítja a felület 
időjárás- és UV-állóságát

09.10

PRIMER ALFA

Elasztikus, átlátszó, szilárd, vízben oldhatatlan filmet képző egykomponensű záróalapozó. 
Tapadóhidat hoz létre a következő rétegek számára.

TULAJDONSÁGOK
• Gipsz- és cementfelületek 

megerősítésére és nedvszívó 
képességük kiegyenlítésére

• Gipsz- és cementalapú önterülő 
habarcsok tapadószilárdságának 
javítására

• Teljesen lezárja az aljzatot

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON / RAKLAP SZÍN

57350HU flakon 1 liter 6 / 504 db tejfehér

57352HU kanna 5 liter nincs kartonban / 96 db tejfehér

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

57450QHU flakon 1 liter 6 / 504 db transzparens

57451QHU kanna 5 liter nincs kartonban / 96 db transzparens

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0210HU flakon 1 kg 6 / 504 db tejfehér

CH0211HU kanna 5 kg nincs kartonban / 96 db tejfehér

CH02111HU kanna 10 kg nincs kartonban / 40 db tejfehér

CH0212HU kanna 25 kg nincs kartonban / 24 db tejfehér
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ALAPOZÓK

06.92

TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM

Erősítő- és alapozóbevonat régi és új aljzatokra, pl. műanyag laminá-
tumra, betonra, zománcra, csempére, burkolólapra, keményfa-rostlemez- 
re, vakolatra, továbbá csempe vagy burkolólap ragasztására szolgáló ce-
mentkötésű ragasztó alá, önterülő kiegyenlítő alá, folyékony vízszigetelés 
(S-T8, 1-K FÜRDŐSZOBA, 1-K KÜLTÉR) alá, QUARTZ KITÖLTŐ betonjavító 
kitöltőhabarcs alá, stb. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m2. Már 1 óra 
után felületszáraz, 12 órán belül teljesen kikeményedik. Erősen nedvszívó 
felület esetében 1 : 0,5 - 1 : 1 (Tapadóhíd : víz) arányban hígítandó.

TULAJDONSÁGOK
• Oldószermentes
• Ellenáll az időjárás hatásainak
• Víztaszító, diffúz, lúgálló
• Megerősíti a sérült és laza 

felületeket

06.92b

BETONKONTAKT

Penetrációs és rögzítő bevonat cementes ragasztók, önterülő anyagok, folyé-
kony vízszigetelés, újraprofilozó habarcsok és kitöltő habarcsok stb. alá. A víz 
elpárologtatásával rugalmas és gyengén tapadó, vízben oldhatatlan filmréteg 
képződik. Megerősíti és fokozza a nedvszívó aljzatok tapadását. Hígítási ará-
ny maximum 1 : 10 (alapozó : víz). Anyagszükséglet 0,25 l/m2, kiadósság  
4-8 m2 / liter. A bevonat száradási ideje kb. 2 - 4 óra.

TULAJDONSÁGOK
• Kikeményedés után vízben nem 

oldódik
• Alapozó – fokozza a következő 

rétegek tapadását az aljzathoz
• Impregnáló – egyesíti a nedv- 

szívóságot és megszilárdítja az 
aljzatotCIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

57365HU vödör 5 kg 72 db kék

57367HU vödör 13 kg 33 db kék

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

57250HU tégely 1 kg 324 db rózsaszín

57251HU vödör 2,5 kg 128 db rózsaszín

57252HU vödör 5 kg 100 db rózsaszín
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07.95

PROFI FALAZATIMPREGNÁLÓ ÉS - VÉDŐ BEVONAT

Polixisztearát-bázisú termék a porózus anyagok védelmére a kedvezőtlen 
időjárási hatásokkal, a víz behatolásával, a levegő agresszív vegyi anyagaival 
és szennyeződésével, valamint a fagy és a jégmentesítő sók hatásával szem-
ben. Védi a betont, a téglát, a vakolatot, a fát, a természetes és a műkövet. 
Kiemeli a kezelt anyag felületének természetes rajzolatát és megjelenését. 
Öntisztító, víztaszító felületet képez. Gátolja a moha növekedését. Minimali-
zálja a felületi kivirágzást. Egy vagy két rétegben hordható fel, de egy réteg 
többnyire elegendő. Száradási ideje 3-4 óra, a felület 24 óra elteltével vízálló. 
A kezelés utólag felújítható. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 0,20–0,25 l/m2. 
Kiadósság: 4,0–5,0 m2/l. A bevonat legalább 5-10 évig hatásos. 

TULAJDONSÁGOK
• Kiemeli a felület természetes 

rajzolatát és megjelenését
• Víztaszító, vízzel nem keveredő, 

diffúz
• Gátolja a porózus anyagok 

mállását
• Megakadályozza a szennyeződés 

behatolását az anyagba
• Védelmet nyújt a fagy és a jég-

mentesítő sók hatásával szemben
• Közvetve javítja a fal hő- és 

hangszigetelő tulajdonságait

07.93

PRIME FALAZATIMPREGNALÓ 

Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékonyan hidrofobizálja a nedv- 
szívó aljzatok valamennyi típusát.

TULAJDONSÁGOK
• Víztaszító, hidrofób
• Kiváló időjárás-állóság
• Kiváló hatástartósság, gátolja a 

mohásodást
• Öntisztító hatás
• Megőrzi a felületek eredeti megje-

lenését

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

CH00011HU flakon 1 liter 6 db transzparens

CH00022HU kanna 5 liter nincs kartonban transzparens

IMPREGNÁLÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

CH00031HU fém doboz 1 liter 12 db transzparens

CH00032HU fém kanna 5 liter nincs kartonban transzparens
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07.92

BETONFOLYÓSÍTÓ

Építészeti és látszóbeton, előre gyártott beton és transzportbeton, vala-
mint cementkeverékek és bármilyen cementkötésű anyag készítéséhez. 
Felhasználható injektáláshoz, felhajtórámpához és garázshoz, térkőgyártás- 
hoz, padlófűtéses betonhoz. Segíti az önterülést. Csökkenti a vízfelhasználást 
és a beton páraáteresztő képességét. Meghosszabbítja a fazékidőt, javítja az 
összetartást, és csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását. Növeli a be-
ton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét. Megfelel az EN 934-2, T1/
T2 követelményeinek. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 100 kg cementhez 
0,55–1,3 liter (0,6–1,5 kg).

TULAJDONSÁGOK
• Csökkenti a vízfelhasználást
• Meghosszabbítja a fazékidőt, és 

javítja az összetartást
• Segíti az önterülést
• Növeli a beton kezdeti és végső 

szilárdságát és tömörségét
• Csökkenti a zsugorodási 

repedések előfordulását és a 
páraáteresztő képességet a beton 
és egyéb cementkötésű anyagok 
esetében

ADALÉKOK

07.90

TÉLI ADALÉKANYAG BETONOZÁSHOZ 
(ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ)

Kötésgyorsító minden betonozási munkához. Egyszerű betonhoz, vasbe-
tonhoz és előfeszített betonhoz. Növeli a portland cement és cement-
keverék kötésű beton kötéshőjét, gyorsítja a beton kezdeti kötését és a 
keményedést. Összetételének köszönhetően nem okoz betonkorrózió a beton- 
acélnál. Javítja a beton feldolgozhatóságát, rugalmasságot kölcsönöz és nö-
veli a beton fagyállóságát. Elsősorban a téli időszakban történő betonozáshoz 
ajánlott, -10 °C hőmérsékletig. Megfelel az EN 934-2, T7 követelményeinek. 
Adagolás: 50 kg cementhez 0,325–1,0 liter adalék. 

TULAJDONSÁGOK
• Növeli a beton szilárdságát
• Gyorsítja a kötést és a kikemé-

nyedést
• -10 °C - ig lehetővé teszi a beton 

és egyéb cementkötésű anyagok 
alkalmazását

• Nem okoz betonkorróziót
• Javítja a beton vízáteresztő 

képességét
• Alacsony hőmérsékleten végzett 

betonozáskor lerövidíti a hővéde-
lem időtartamát

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0500HU flakon 1 liter 6 / 504 db sárgás

CH0501HU kanna 5 liter nincs kartonban / 96 db sárgás

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

CH0520HU flakon 1liter 6 / 504 db barna

CH0521HU kanna 5 liter nincs kartonban / 96 db barna
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KAMENNÝ KOBEREC

21

KAMENNÝ / MRAMOROVÝ KOBEREC

EXTERIÉR

INTERIÉR

EXTERIÉR

 

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY

KAMENNÝ KOBEREC

21

KAMENNÝ / MRAMOROVÝ KOBEREC

EXTERIÉR

INTERIÉR

EXTERIÉR

 

CHARAKTERISTIKA

VÝHODY

KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT

Univerzális, természetes, végleges felületréteg szilárd felületekre. 
Nyílt szerkezetének köszönhetően vízáteresztő és fagyálló. 

FELHASZNÁLÁS
Járda, terasz, erkély, lépcső
Medence melletti terület
Kocsibejáró, felhajtó, kocsibeálló
Kerti dekoráció
Vastagság 10-30 mm
Nem tökéletesen egyenes aljzaton is alkalmazható

Fagyálló
Vízáteresztő (tócsamentes)
Jó csúszásgátló tulajdonságok
Kis karbantartásigény minden évszakban
Hézagmentes felület

Nappali, télikert
Konyha, közlekedő
Fürdőszoba, előszoba, kereskedelmi helyiségek
Javasolt vastagság 6–30 mm

FELHASZNÁLÁS

A beltéri felület rendszerint különféle márványok kombinációjából készül. 
Az alkalmazott szerkezetek a felület használatával szembeni igényektől 
függenek.

Természetes, esztétikus hatás
Padlófűtéshez is használható
Kis karbantartásigény
Kiváló csúszásgátló tulajdonságok

ALAPOZÁS ÉS ALKALMAZÁS  
EGY LÉPÉSBEN

A nagyobb  
kötőanyag-tartalom  

előalapozás nélkül is  
jobb tapadást biztosít

Az epoxigyantával összekapcsolt folyami vagy márványkavicsból 
készült                 számos célra alkalmas végső felületet képez. 
Bel- és kültéren is lerakható, különféle típusú szilárd felületekre. 
A                 természetes hatású, egységes és hézagmentes felületet 
biztosít. A Kőburkolat/Márványburkolat a már nem jó megjelenésű 
régi felületek (beton, burkolólap, anhidrid stb.) felújítására és új 
felületek létrehozására egyaránt ideális.

KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT 

KÜLTÉR

BELTÉR

Előnyök

ELŐNYÖK
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MÁRVÁNYBURKOLAT PERFECTSTONE

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT

KÖTŐANYAG KŐ-/ MÁRVÁNYBURKOLATHOZ

PÓRUSKITÖLTŐ

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS CSOMAGOLÁS KISZERELÉS

K1000 Kötőanyag (A + B) 1,36 kg / 25 kg kőhöz doboz A + B 1,36 kg / szett

K1001 Kötőanyag (A + B) 4,08 kg / 75 kg kőhöz doboz A + B 4,08 kg / szett

K1002 Kötőanyag (A + B) 6,80 kg / 125 kg kőhöz doboz A + B 6,80 kg / szett

MEGNEVEZÉS CSOMAGOLÁS KISZERELÉS

Folyami kavics nylon zsák 25 kg

Márvány nylon zsák 25 kg

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS CSOMAGOLÁS KISZERELÉS SZÍN

KK2003 Póruskitöltő vödör 3 kg tejfehér, kötés után átlátszó

KK2010 Póruskitöltő vödör 10 kg tejfehér, kötés után átlátszó

SZÍNEK ÉS SZERKEZETEK SKÁLÁJA

Gömbölyded folyami kavics
4–6 mm

Cikkszám: KK3002

Gömbölyded folyami kavics 
4–8 mm

Cikkszám: KK3003

Éles folyami kavics
2–4 mm

Cikkszám: KK3000

Gömbölyded folyami kavics
2–4 mm

Cikkszám: KK3001

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány sötétszürke
3–6 mm

Cikkszám: KK4025

KŐBURKOLAT (FOLYAMI KAVICS)

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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MÁRVÁNYBURKOLAT

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány antracit 
3–6 mm

Cikkszám: KK4022

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány zöld
3–6 mm

Cikkszám: KK4028

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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*Márvány világosszürke
3–6 mm

Cikkszám: KK4019

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány barna
3–6 mm

Cikkszám: KK4016

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány téglavörös
3–6 mm

Cikkszám: KK4013

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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*Márvány elefántcsont
3–6 mm

Cikkszám: KK4004

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány sárga
3–6 mm

Cikkszám: KK4010

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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*Márvány fehér
3–6 mm

Cikkszám: KK4001

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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Márvány rózsaszín
3–6 mm

Cikkszám: KK4007

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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*Kizárólag beltéri használatra

KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001
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KAMENNÝ KOBEREC

STRUKTURY POVRCHŮ

VZORNÍK BAREV A FRAKCÍ

Pojivo vytvoří pouze vazby mezi kamínky. Získáváme tak vodopropustnou 
vrstvu kamenného koberce pro exteriér.

VLASTNOSTI:

    Vodopropustný       Protiskluzové vlastnosti

    Netvoří se kaluže       Zachovává strukturu kamínků

Uzavřená struktura zajišťuje uzavření vrchních mezer mezi kamenivem a vy-
tváří tak hladký povrch pro interiér. Získáme ji použitím plniče pórů, kterým 
přetíráme povrch mramorového koberce nebo lze povrch kamenného koberce 
zcela zalít epoxidovým pojivem. 

VLASTNOSTI:

    Vodonepropustný      Nenáročný na údržbu

    Povrch je hladký      Vhodný i na podlahové vytápění 

OTEVŘENÁ STRUKTURA

UZAVŘENÁ STRUKTURA

KAMENNÝ KOBEREC PerfectSTONE (ŘÍČNÍ KAMÍNKY)

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE

kamenivo s pojivem

beton...

plnič pórů

kamenivo 
s pojivem

beton, dlažba, anhydrid...

Mramor - cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013

Mramor - hnědý 3-6 mm
obj. č. KK4016

Mramor - světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019

Mramor - zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028

Mramor - slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004

Mramor - žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010

Mramor - růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007

Mramor - antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022

Mramor - tmavě šedý 3-6 mm
obj. č. KK4025

Mramor - bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000

Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002

Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001

21
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KAMENNÝ KOBEREC

21

NÁVOD NA POKLÁDKU PerfectSTONE

Tloušťka vrstvy 0,6 cm 0,8 cm 1 cm 1,4 cm 2 cm 3 cm

Vydatnost (25 kg pyte) 2,4 m2 1,8 m2 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2 0,59 m2

SPOTŘEBNÍ TABULKA

1)  Příprava nářadí – pro aplikaci budeme potřebovat  zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování větších ploch, ředidlo  
S6005 a hadřík pro očištění, dva kyblíky, míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

2)  Příprava podkladu – podklad musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený volných částic. Teplota prostředí i podkladu se 
při aplikaci musí pohybovat v rozmezí 8 – 25°C.

3)  Když máme nachystaný podklad, začneme s přípravou kamenného koberce. Do prvního kyblíku vysypeme kamenivo 
z pytle. Je důležité, aby kamenivo i mramorové kamínky nebyly vlhké.  Pro možnou barevnou diferenci doporučujeme 
kamenivo promíchat z více pytlů. V druhém kyblíku smícháme složky A a B epoxidové pryskyřice a směs mícháme 3 
minuty za pomalých otáček cca 300 ot./min. pomocí vrtačky.

4)  Promíchanou epoxidovou pryskyřici vlijeme do kyblíku s kamenivem a celou směs důkladně promícháme. Takto si 
připravíme pouze množství, které stihneme zpracovat do 40 minut při teplotě 20 °C.

5)  Promíchanou směs kamenného koberce postupně nanášíme na připravený podklad. Nanesenou směs vyrovnáváme 
do roviny pomocí hladítka (u malých ploch) nebo deskou (u větších ploch).

6)  Vyrovnaný povrch nakonec uhlazujeme mírným tlakem hladítka, aby byl povrch dokonale hladký. Povrch vždy kontro-
lujeme vizuálně. Během práce průběžně otíráme nářadí hadříkem namočeným v ředidlu, aby se kamínky na nástroje 
nelepily a práce byla snadnější.

7)  Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před pošlapáním. Kamenný koberec je plně zatižitelný po 7 dnech.

1 2

5 6

3

4

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

Az aljzat előkészítése – az aljzatnak száraznak, tisztának, zsírtól, olajtól és szabad szemcséktől mentesnek kell 
lennie. Lerakáskor a környezet és az aljzat hőmérsékletének a +10–25 °C tartományba kell esnie.

A kész epoxigyantát átöntjük a kavicsos vödörbe, és gondosan összekeverjük a kaviccsal. Mindig csak olyan 
mennyiségű anyagot készítsünk, amelyet +25 °C mellett 40 percen belül le tudunk rakni.

Szerszámok előkészítése – a lerakáshoz szükség lesz vakolókanálra, simítókanálra, egy lécre a nagyobb felületek 
elsimításához, S6005-ös oldószerre és rongyra a tisztításhoz, két vödörre, keverőfejre és szabályozható fordulat-
számú fúrógépre.

Rétegvastagság 0,6 cm 0,8 cm 1 cm 1,4 cm 2 cm 3 cm

Kiadósság (25 kg-os zsák) 2,4 m2 1,8 m2 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2 0,59 m2

ANYAGSZÜKSÉGLETI TÁBLÁZAT

Az aljzat előkészítése után hozzálátunk a kőburkolat előkészítéséhez. Az első vödörbe beleszórjuk a kavicsot a 
zsákból. Fontos, hogy a kavics ne legyen nedves. Az esetleges színeltérés miatt javasolt több zsáknyi kavicsot 
összekeverni. A másik vödörben összekeverjük az epoxigyanta A és B komponensét és az anyagot 3 percig kis 
fordulatszámon (kb. 300 ford./perc) keverjük fúrógép segítségével.

Az összekevert kőburkolatanyagot fokozatosan felhordjuk az előkészített aljzatra. A felhordott anyag felületét simí-
tókanál (kisebb felület) vagy léc (nagyobb felület) segítségével elsimítjuk.

Az elsimított felületet végül a simítókanál enyhe lenyomásával tökéletesen simára dolgozzuk. Minden felületet 
szemrevételezéssel ellenőrzünk. A munka megkönnyítése érdekében időnként töröljük meg a szerszámokat oldó-
szeres ronggyal, hogy a kavics ne ragadjon rájuk.

A kész, elsimított felületet 24 órán át nem érheti eső, és nem szabad rálépni. A kőburkolat 7 nap után terhelhető 
teljes mértékben. 
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BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK

Több, mint 20 szín, melyek kombinációjával 64 különféle árnyalat hoz-
ható létre. Az egyes árnyalatok keverhetők – a javasolt kombinációkat 
megtalálja palettánkon. A festék már egy rétegben is kiváló fedést biz-
tosít. Alkalmazható érett vakolaton, gipszkartonon, látszóbetonon, stb.

TULAJDONSÁGOK
• Nagy kiadósság: egy 4 kg-os csomag akár 

50 m2-re elég
• Nagy színválaszték – a több mint 20 szín  

a paletta alapján kombinálható
• Kopásálló
• Jó fedőképesség egy rétegben
• Színtartó
• Páraáteresztő – nem zárja el az aljzatot
• Azonnali alkalmazhatóság

ALKALMAZÁS
• Beltéri használat
• Egyszerű felhordás hengerrel
• Bármilyen irányban festhető
• Kiszáradt vakolatra alkalmas
• Gipszkarton, beton-, tapétázott és 

faforgácslap felületre

BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

T300HU vödör 4 kg 147 db fehér

T301HU vödör 4 kg 147 db krémszínű 

T302HU vödör 4 kg 147 db vanília

T303HU vödör 4 kg 147 db fehér csokoládé 

T304HU vödör 4 kg 147 db caffè latte 

T305HU vödör 4 kg 147 db napraforgó

T306HU vödör 4 kg 147 db narancs

T307HU vödör 4 kg 147 db sárgabarack

T308HU vödör 4 kg 147 db mandarin

T309HU vödör 4 kg 147 db azúrkék 

T310HU vödör 4 kg 147 db levendula

T311HU vödör 4 kg 147 db világosszürke 

T312HU vödör 4 kg 147 db grafitszürke

T313HU vödör 4 kg 147 db nugát

T314HU vödör 4 kg 147 db korallpiros 

T315HU vödör 4 kg 147 db vörösbor

T316HU vödör 4 kg 147 db terrakotta 

T317HU vödör 4 kg 147 db lazac

T318HU vödör 4 kg 147 db rózsaszín

T319HU vödör 4 kg 147 db hegyi rét 

T320HU vödör 4 kg 147 db aloe vera 

T321HU vödör 4 kg 147 db cherry

T322HU vödör 4 kg 147 db pisztácia
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01 Krémszínű 02 Vanília 03 Fehér csokoládé 04 Caffè latte 05 Napraforgó 06 Narancs 07 Sárgabarack

09 Azúrkék08 Mandarin

00 Fehér22 Pisztácia

21 Cherry

11 Világosszürke 12 Grafitszürke 13 Nugát 14 Korallpiros 10 Levendula

15 Vörösbor 16 Terrakotta 17 Lazac 18 Rózsaszín 19 Hegyi rét 20 Aloe Vera

A további árnyala- 
tokat Ön is egy- 

szerűen kikeverheti 
1:1 arányban

cikksz. 
T301HU

cikksz. 
T308HU

cikksz.
T315HU

cikksz. 
T302HU

cikksz. 
T309HU

cikksz. 
T316HU

cikksz. 
T303HU

cikksz. 
T310HU

cikksz. 
T317HU

cikksz. 
T304HU

cikksz. 
T311HU

cikksz.
T318HU

cikksz. 
T305HU

cikksz.
T312HU

cikksz. 
T319HU

cikksz. 
T306HU

cikksz. 
T313HU

cikksz. 
T320HU

cikksz. 
T322HU

cikksz.
T307HU

cikksz. 
T314HU

cikksz. 
T321HU

cikksz.  
T300HU

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverveÁrnyalat tisztán

BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK 
Kiváló fedőképesség • színtartóság • kopásállóság • páraáteresztés • nagy kihozatal
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BELTÉRI FALFESTÉK AMBIENT

Sima és stukkózott beltéri vakolatok magas fehérségű festésére. Farostle-
mezek és gipszkarton lapok festésére (megfelelő hígításban). Téglafalazatok 
és betonpanelek hagyományos festésére. Strukturált és üvegszálas tapéták 
festésére. 
Den Braven akril glettek átfedésére a környező bevonatokkal az egységes meg- 
jelenés érdekében. 
Jó fedőképesség és kopásállóság. Ellenáll a cigarettafüstnek – tartósan ragyo-
góan fehér –, alkalmas társalgók és szalonok festésére. Színező pasztákkal 
színezhető. A részecskék méretének köszönhetően alkalmas AIRLESS típusú 
magasnyomású festékszóró berendezéssel történő felhordásra is. Kiadósság: 
6–10 m2. Száradási idő 2 óra.

TULAJDONSÁGOK
• Fehérség 88% BaSO4

• Jó fedési képesség
• Szárazon kopásálló
• Felhordható AIRLESS típusú 

festékszóró berendezéssel

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

T121N vödör 7,5 kg 68 db
Fehérség 88% 

BaSO4

T124N vödör 15 kg +3 kg 32 db
Fehérség 88% 

BaSO4

BELTÉRI FESTÉKEK

07.38

QUALY FILL CSISZOLHATÓ GLETT 

A gipszkartonban, a falazatban, a betonban, a vakolaton stb. keletkezett ki-
sebb-nagyobb repedések helyi javítására szolgál. Csiszolható. Ultrakönnyű, 
készre kevert töltőanyag a javítások gyors és egyszerű elvégzéséhez. Felvert, 
kikönnyített, alacsony tömegű kitt. Minimálisan zsugorodik kikeményedéskor. 
Ideális sérült felületek kisebb javításaihoz. Nem változik a térfogata, és ki-
keményedés után már nem zsugorodik. Az anyagszükséglet a repedés tagolt-
ságának függvénye.

TULAJDONSÁGOK

• Oldószermentes
• Kikeményedés után könnyen és 

egyszerűen csiszolható
• Akrilalapú és diszperziós festékkel 

átfesthető
• Kiváló tapadás a gipszkartonhoz, 

vakolathoz, fához, betonhoz, 
téglafalakhoz stb.CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

00302HU tégely 250 ml 12 db fehér

00312HU tégely 500 ml 12 db fehér

00322HU vödör 5 l nincs kartonban fehér

07.75

BELTÉRI FALFESTÉK

Hagyományos beltéri felfesték sima és stukkózott vakolatokra. Farostlemez, 
forgácsalap és cementrostlemez bevonataként. A mészcementes vakolatok, 
téglafalazatok és betonpanelek hagyományos bevonata. A Den Braven akril 
tömítések átfedésére a környező festett felületekkel való egységes külső elé-
réséért. Ellenáll a cigarettafüstnek, alkalmas társalgók bevonataként. Kiadós- 
ság 7 - 11 m2/ kg. A száradási idő 2 óra.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / RAKLAP SZÍN

T213N vödör 7 kg 68 db
Fehérség 86% 

BaSO4

T216N vödör 14 kg +1 kg 40 db
Fehérség 86% 

BaSO4

T215N vödör 28 kg 21 db
Fehérség 86% 

BaSO4

TULAJDONSÁGOK
• Fehérség 86% BaSO4

• Kiváló fedési képesség
• Kopásálló
• Gyors száradás
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COBRA MULTI SPRAY 
6 AZ 1-BEN

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ UNIVERZÁLIS SPRAY

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20406HU flakon 400 ml 12 db

• Sokoldalúan használható spray
• Szilikont nem tartalmaz
• Nem hagy foltot

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS

A különleges adapternek köszönhetően hagyományosan vagy 
pontpermetezéssel is felvihető a felületre.

HOL ALKALMAZHATÓ?
• elektromos érintkezők hatékony 

tisztítására, karbantartására, zsírzá- 
sára és védelmére, illetve víztaszí-
tásra

• korrodálódott kötések feloldására 
vagy apró rozsda eltávolítására

• alkalmas csavarokhoz, anyákhoz, 
mérőeszközökhöz, kötésekhez stb.  
régi kenőanyag maradványok fel-
oldásához

HOGYAN ALKALMAZZUK?
• az aljzatot alaposan meg kell 

tisztítani
• a flakont alaposan fel kell rázni
• 20–30 cm távolságból kell a felületre 

permetezni
• szükség esetén puha ronggyal áttö-

rölhető

MI AZ ERŐSSÉGE? 
• rozsdátlanít
• zsíroz
• tisztít
• taszítja a vizet
• alapoz
• konzervál és megvéd a korróziótól
• nem tartalmaz szilikont
• rendkívül vékony védőfilmet képez

MIRE ÜGYELJÜNK?
• a megfelelően tiszta aljzatra
• használat előtt felrázandó
• tartsa be a tárolási feltételeket

Kiváló minőségű univerzális 6 az 1-ben spray. Rendkívül hatékony a tisztításnál, 
karbantartásnál, kenésnél, elektromos érintkezők védelmére, víztaszításra, kisebb 
rozsda és vízkő eltávolítására, vagy korrodált kötések oldására. Szilikont nem tartalmaz. 
Használható csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötőelemekhez, pántokhoz, golyós 
és siklócsapágyakhoz stb. Tisztítószerként a régi kenőanyagok maradványait is feloldja, és 
rendkívül vékony statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső használatával távolabbra 
is eljuttatható a permet, és növelhető az alkalmazás pontossága.

BIZTONSÁGI 
ADATLAP

TECHNIKAI 
ADATLAP

IDŐJÁRÁSÁLLÓ FAGYÁLLÓ GOMBAÖLŐ, 
PENÉSZÁLLÓ

VÍZÁLLÓ UV-ÁLLÓ HŐÁLLÓ

TISZTÍTÁS ÁPOLÁS, 
KENÉS

JÁRMŰ SZERELÉS FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

11.23
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Időjárás- és sóálló festékanyag, mely védi a felületet a rozsdásodástól.  
Alkalmazható alumínium és acél felnikhez, valamint bármilyen ezüst, 
illetve krómozott felületen. Rendkívül jó terülő tulajdonságának köszönhe-
tően a nehezen hozzáférhető résekbe is befolyik. Kitűnően tapad fémhez, 
fához, új és régi fényezéshez egyaránt. Gyorsan szárad. Műgyanta bázisú.

EZÜST SPRAY

Járművek alvázainak korrózió elleni védelmére. Ellenáll a mechanikai 
hatásoknak, hidegnek, hőnek, víznek, dörzsölésnek. Tixotróp tulajdonsá-
gú. Utókezelés nem szükséges.

ALVÁZVÉDŐ SPRAY

Az ápolási és javítási munkáknál rendszeresen felmerül a régi korrodált 
összeköttetések és csavarkötések problémája. Oldja a rozsda követ-
keztében megszorult alkatrészeket, mint pl.: csavarok, anyák és csap- 
szegek. Zsírozza a csúszó felületeket, így megszünteti a csikorgást,  
nyikorgást.Kiszorítja a vizet az elektromos vezetékek gyújtóérintkezőiből. 
Biztosítja az elosztófedelek érintkezését, tartósan véd a korrózió ellen. 
Ápolja, tisztítja és karbantartja a fékrudakat, bowden huzalokat, láncokat.

CSAVARLAZÍTÓ-ROZSDAOLDÓ 
SPRAY

Nagy aktivitású speciális tisztítószer, amely intenzíven tisztítja az ola-
jos, zsíros gépalkatrészeket, tárcsafékeket és fékelemeket, mint pl. 
féktuskók, lemezek és kuplungbetétek. Maradék nélkül dolgozik. Nem 
korrozív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket. Növeli a kezelt 
szerkezetek élettartamát.

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY
A fúró és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nél-
küli kenőolaj és hűtő-kenőanyag. Teljesen ásványolajmentes, biológiailag 
teljes mértékben lebomlik. Csökkenti a gyártási selejtet, meghoszabbítja 
a megmunkáló szerszámok, pl. esztergakések, fúrók, marók és menet-
fúrók élettartamát. Kiváló hőállóságú, jó tapadó képességű, így a fúró-
szerszámok nem csúsznak meg. Megóvja a felületeket a károsodástól 
(pl.: menetoldalak felszakadása). Igen kiadós és takarékos felhasználá-
sú. Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, 
esztergálásra, hántolásra, sajtolásra és marásra.  Felhasználható minden 
acélfajtához, öntvényhez, nemesacélokhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, 
alumíniumhoz és azok ötvözeteihez.

FÚRÓ-VÁGÓ SPRAY

FEHÉR ZSÍRZÓ SPRAY
Csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenőanyaga. Akkumulátorok 
pólusainak védelmére is alkalmas. Hőmérséklettűrés: -40 °C és +180 °C 
között. Jól tapad. Rozsdagátló hatású.

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40701HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA10201HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40201HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20501HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA10101HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20601HU flakon 500 ml 12 db
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Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz. Használatával a he-
gesztőfejet tisztán tudjuk tartani, és megelőzzük a hegesztési munka-
darabon, illetve a hegesztési varraton a hegesztési cseppek letapadását 
anélkül, hogy a varrat sérülne. Tisztítja az elektróda csúcsát. Csökkenti a 
szikraképződést. Varratra nincs hatással.Utókezelés szükségtelen. Nem 
tartalmaz szilikont. Vizes emulzió. Festhető.

HEGESZTŐ SPRAY
Azonnal beindítja a benzin- és dízelmotorokat. Kíméli a motort és az ak-
kumulátort, megakadályozza a karburátor fagyását. Alkalmazható autók, 
teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági gépek motorjához. Külö-
nösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.

HIDEGINDÍTÓ SPRAY

Gyorsan kötő, időálló korrózióvédelem fémekre. Kiemelkedően tartós 
hatású. Kettős védelmet nyújt - egyrészt a horgany katódos rozsdavé-
delmet nyújt a fémnek, másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd.
Magas cinktartalmú (több mint 90%), galvanikus hatású korrózióvédő 
bevonatot képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. 
Szinte az összes fémhez tapad, gyorsan szárad, sima, pórusmentes film- 
réteget képez. Ponthegesztésre is alkalmas. Hőálló +300 °C-ig.

HORGANY SPRAY
Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, 
korrózió ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú 
távon +200 °C-ig terjed, rövid távon +300 °C-ig. Alkalmazható: Horgany-
zott részek sérüléseinek javításához, újrahorganyzásához, illetve acélvá- 
zas építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.

HORGANY-ALU SPRAY

JÉGOLDÓ SPRAY
Rendkívül hatékonyan feloldja az eljegesedett zárakat és szélvédőket. 
Külső és belső használathoz is alkalmas. Rövid ideig gátolja az újra je-
gesedést és a kondenzációt. Metilalkoholmentes, erős tisztító hatású. 
Gyorsan hat, nem hagy nyomot.

KLÍMATISZTÍTÓ SPRAY
Kiválóan alkalmas klímaberendezések (autó és otthoni egyaránt) tisztítá-
sára és fertőtlenítésére. Eltávolítja a vírusokat és baktériumokat. Gomba-
ölő hatású. Kellemes illatot áraszt.

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20101HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20901HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40301HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40401HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20801HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA00070HU flakon 500 ml 12 db
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A fekete matt lakkspray autóhoz, motorkerékpárhoz, hobbi célokra és 
háztartásban felhasználható univerzális termék. Értékes, gyorsan szá-
radó akrilgyanta alapú lakk, mind új, mind régi lakkrétegként használha-
tó.Univerzális, fémre, fára, betonra, poliészterre, lakkozott vagy alapozott 
felületre egyaránt tapad. Egyszerűen használható, véd a rozsda és a 
kőfelverődések ellen.Időjárásálló, nem folyik meg, valamint igen kiadós.

MATT-FEKETE SPRAY

Teflonpor és szilikonolaj alapú műszaki spray. Fém, műanyag, gumi és 
más anyagok elválasztó-, kenő és síkosító anyaga.  Zsírmentes, tapa-
dásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önkenést 
és védelmet biztosít, megakadályozza az alkatrészek besülését, illetve 
kopását, valamint megszünteti a csikorgó, nyikorgó hangokat, súrló-
dást.Hőmérséklettűrés: -50 °C és +260 °C között. Alkalmazható szinte 
minden területen. Különösen azokon a helyeken ajánlott, ahol ásványi 
olajok és MOS2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása  
miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- 
és papírgyártásnál, textiliparban. Zárak, pedálok, ablak-mechanikák, 
különböző szállító szalagok, láncok, szíjak, huzalok ideális kenőanyaga.

PTFE-SPRAY

Sokoldalúan felhasználható technikai spray elektromos berendezések 
karbantartására és ápolására. Megszünteti a kúszóáramokat és a fe- 
szültségveszteségeket. Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozá-
sokat megóvja az oxidációtól és a szulfi drétegek képződésétől. Elősegíti 
a problémamentes áramfolyást. Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad 
tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni. Felszívó-
dik és kiszorítja a vizet. Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen. Oldja 
az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsda és korrózió 
ellen.

KONTAKT SPRAY

Univerzálisan alkalmazható, alacsony viszkozitású, szilikonmentes olaj-
spray alkatrészek kenéséhez és ápolásához.  Felhasználható az autóipar, 
gépipar, fémipar területén, hobbi célokra, valamint a háztartásban egy-
aránt. Csavarmenetek kenésére kiváló. Nedvességtaszító hatású. Tisztít. 
Meglazítja az elrozsdásodott alkatrészeket. Védi a felületeket. Feloldja a 
megakadt mechanikát.

MULTI SPRAY 66

A narancsos illatú spray tisztítja, fényessé teszi és megvédi a műszerfa-
lat, illetve az autó belsejében lévő gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus 
felületeket. Flexibilis, szilikonmentes.Különlegesen aktív hatóanyagai 
meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát. Portaszító, an-
tisztatikus, víztaszító.Újszerű hatást kelt. Véd az UV-sugárzástól. Kelle-
mes, narancsos illatot áraszt az autóban.

MŰSZERFALÁPOLÓ SPRAY

Citrom illatú ápoló spray. Műanyagok és lakkozott fa felületek tisztán- 
tartására, ápolására alkalmas. Külső és belső műanyag felületekre 
egyaránt használható, pl.: lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerek, gumiab- 
roncsok, díszlécek, műszerfalak, stb. Háztartási gépek kezelésére is al-
kalmazható. Por- és víztaszító. Véd az időjárás viszontagságaitól. Samp-
on- és sóálló.

MŰANYAGÁPOLÓ SPRAY

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA30401HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40101HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20404HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA30301HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA30204HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA21101HU flakon 500 ml 12 db
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Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz ajánlott. Korróziógátló 
hatású. Sima felületet képez. Dörzsálló. Hőálló +150 °C-ig. E llenáll a 
víznek, vegyszernek. 15 perc után porszáraz.

ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ 
SPRAY Zsírmentes védő-, kenő-, elválasztó- és ápolóanyag. Műanyag, fa, gumi 

és fém alkatrészekre használható. Magas hőállóságú, tiszta, nem tapad. 
Kenőréteget képez. Véd a korrózió ellen. Megakadályozza pl. présgépe-
ken, futószalagokon, csúszdákon az anyag gépre való tapadását. Ápolja 
a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és hoz-
záfagyását az alkatrészhez. Víztaszító, antisztatikus. Fröccsöntő gépek-
nél megakadályozza a műanyag hozzátapadását a géphez.

SZILIKON SPRAY

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezeté-
kek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál.  
A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrozív, vala-
mint bőrbarát.Alkalmazható: Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgáz-
zal vagy cseppfolyós gázzal dol-goznak, valamint olyan szerelvényeken, 
csavarkötéseken és csatlakozókon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak 
elő. Segít az energia és a költségek megtakarításában. Légfékeken vagy 
gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.

SZIVÁRGÁSJELZŐ 
SPRAY

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csőveze-
tékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szol-
gál.  A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrozív, 
bőrbarát, valamint -20 °C-ig fagyálló, így hűtőházaknál, egyéb hideg 
helységekben is eredményesen használható. Széndioxid (CO2), propán, 
bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid 
(N2O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz 
létre.

SZIVÁRGÁSJELZŐ -20 °C 
SPRAY

AUTÓÁPOLÁS, SZERELÉS

TISZTÍTÓHAB SPRAY
Univerzális tisztítószer, mely gyorsan és kíméletesen távolítja el a fol-
tokat. Sokoldalúan felhasználható autókárpitokhoz, sportszerekhez és 
egyéb felszerelések tisztítására, illetve a háztartásban. Kiváló olyan 
makacs szennyeződések eltávolítására, mint pl.: a zsír, olaj és kátrány. 
Erőfeszítés nélkül tisztít üveg, króm és műanyag felületeket. Eltávolítja a 
rovarok okozta pöttyöket, ragacsos foltokat. Kíméletesen tisztítja a sző-
nyeget, kárpitot és hasonló felületeket. Kitűnően használható ülés- és 
autókárpit tisztítására.

ZSÍRZÓ SPRAY
Tartós kenést biztosít pl.: láncnak, csapágyaknak, fogaskerekeknek, 
drótköteleknek. Rozsdásodás-gátló, víztaszító hatású, rendkívül jó tapa-
dású kenőspray. Nyugodt, csendes járást biztosít a motornak, valamint 
csökkenti a fogyasztást. Hőálló -30 °C és +120 °C között.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA40501HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20401HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA50200HU flakon 400 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20701HU flakon 400 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA10301HU flakon 500 ml 12 db

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON

TA20201HU flakon 500 ml 12 db
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13.72

Gépjárművek befagyott ablakai, fényszórói és visszapillantói gyors felolvasztásához. Azonnal el-
távolítja a deret és a jeget. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, és megakadályozza az újbóli be-
fagyást. Nem tesz kárt a lakkban és a karosszéria gumielemeiben. Nem károsítja a fémeket, a 
műanyagot és a polikarbonátokat.

JÉGOLDÓ

13.77

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -20 °C-IG

Téli szélvédőmosó folyadék -20 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben ki- 
sebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikar-
bonátokat és a karosszérialakkot.

13.76

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -30 °C-IG

Téli szélvédőmosó folyadék -30 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben ki- 
sebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikar-
bonátokat és a karosszérialakkot.

13.78

FAGYÁLLÓ SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK -40 °C-IG

Téli szélvédőmosó folyadék -40 °C-os fagyponttal. Vízzel hígítva is használható, amennyiben ki- 
sebb mértékű fagyállóság is elegendő. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, nem károsítja a polikar-
bonátokat és a karosszérialakkot.

TÉLI FOLYADÉKOK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00045 flakon 1 liter 6 db kék

TA00046 kanna 3 liter 4 db kék

TA00047 kanna 5 liter 2 db kék

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00050 flakon 1 liter 6 db kék

TA00051 kanna 3 liter 4 db kék

TA00052 kanna 5 liter 2 db kék

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00060 flakon 1 liter 6 db kék

TA00061 kanna 3 liter 4 db kék

TA00062 kanna 5 liter 2 db kék

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA000320 pumpás flakon 450 ml + 50 ml 6 db kék

Hígítási táblázat:
-5 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel
-10 °C – 1:0,33 arányú hígítás vízzel
-20 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel

Hígítási táblázat:
-10 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel     
-15 °C – 1:0,5 arányú hígítás vízzel   
-30 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel

Hígítási táblázat:
-15 °C – 1:1 arányú hígítás vízzel
-40 °C – 1:0 arányú hígítás vízzel
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11.82

Az első és hátsó szélvédő, az oldalsó ablakok, a visszapillantó tükrök, 
fényszórók és egyéb sima felületek tisztítására. Gyorsan és könnyen fel- 
oldja a szennyeződések minden fajtáját, úgymint a zsiradékot, a nikotint, 
a kipufogógáz-maradványokat stb.

AUTÓÜVEG-TISZTÍTÓ

11.83

A szélvédőre, fényszórókra, lökhárítókra vagy karosszériára tapadt ro-
varok tökéletes eltávolítására. Maradéktalanul eltávolítja a rovarokat 
és szerves maradványaikat. Nem károsítja a lakkot, a műanyagot és a 
gumit.

ROVARELTÁVOLÍTÓ

11.85

Keréktárcsák és műanyag dísztárcsák tisztítására. Visszaadja a tárcsák 
eredeti csillogását. Kiválóan alkalmazható könnyűfémötvözeteken. Köny- 
nyűszerrel eltávolít minden szennyeződést, a fékbetétek porlerakódását is 
beleértve. Nem tartalmaz foszfátokat és szerves oldószereket.

FELNI-TISZTÍTÓ

11.90

Az autó tökéletesen tisztára mosásához 2 az 1-ben. Tisztításkor egy-
úttal védő filmbevonat képződik a felületen, amely kedvezőtlen éghaj-
lati viszonyok között hosszú távon biztosítja a karosszéria csillogását. 
A sampon használata után az autót tiszta vízzel le kell öblíteni, és az 
üvegfelületeket meg kell törölni.

VIASZOS FÉNYEZŐSAMPON

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00009 pumpás flakon 450 + 50 ml 6 db borostyán

NYÁRI FOLYADÉKOK, TISZTÍTÓK

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00035 flakon zárókupakkal 450 + 50 ml 6 db borostyán

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00005 pumpás flakon 450 + 50 ml 6 db zöld

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

TA00017 pumpás flakon 450 + 50 ml 6 db transzparens



95

S
Z

A
L

A
G

O
K

, P
O

N
Y

V
Á

K
, F

Ó
L

IÁ
K

SZALAGOK
PONYVÁK

FÓLIÁK



96

08.20b 
08.20

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C ÉS 80 °C 

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C
MASZKOLÓ SZALAG 80 °C

SZALAGOK

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

(MM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / 

KARTON
SZÍN

B701MA 25 50 72 db krém

B702MA 30 50 60 db krém

B703MA 38 50 48 db krém

B704MA 50 50 36 db krém

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

(MM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / 

KARTON
SZÍN

B7001RL 19 50 96 db krém

B7011RL 25 50 72 db krém

B7021RL 30 50 60 db krém

B7031RL 38 50 48 db krém

B7041RL 50 50 36 db krém

08.10 
08.10a

SZÖVETERŐSÍTÉSES 
RAGASZTÓSZALAG 

Minden vészhelyzeti javításra vagy beltéri és kültéri szerelésre és ra-
gasztásra az otthoni barkácsoláshoz. Szilárd, víztaszító, könnyen és 
azonnal felhasználható. A hordozóanyag pamut textil hálón lévő laminált 
polietilén kiegészítve egy rendkívül tapadó gumifilmmel. Használható 
fedőszalagként és csövek burkolására a hőszigetelés felhelyezésekor, 
sátrak sérült vagy szakadt ponyvájának javítására, egyéb takaróponyvák 
javításához. A kiszakadt fóliasátrak javítására, a védők megerősítésére 
és rögzítésére, stb.

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

(MM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / 

KARTON
SZÍN

B8031RL 25 10 72 db ezüst

B8041RL 50 10 36 db ezüst

B796TE 25 25 36 db ezüst

B797TE 30 25 36 db ezüst

B798TE 38 25 24 db ezüst

B799TE 50 25 18 db ezüst

B800TE 25 50 48 db ezüst

B8001TE 30 50 32 db ezüst

B801TE 38 50 32 db ezüst

B802TE 50 50 24 db ezüst

08.14

METAL SZALAG 

A szigetelőanyagok, légkondicionáló és szellőző egységek összeköté- 
sére és burkolására, a tömlős és kábel felületek védőburkolására, stb. 
Kiváló párazáró, ellenáll az UV-sugárzásnak, a hősugárzásnak és az 
öregedésnek. A szalag metalizált polipropilén fóliából készült, amelynek 
egyik oldala akrilát ragasztóréteggel burkolt

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

(MM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / KARTON SZÍN

B751RL 50 50 nincs kartonban ezüst

B7511RL 75 50 nincs kartonban ezüst

B7512RL 100 50 nincs kartonban ezüst

07.24

A rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve 
a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. 
Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó fele 
zsírpapírral (takarófólia), a felső oldala pedig nem szövött textilréteggel rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazat-
ra, üvegre és fémre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

TULAJDONSÁGOK
• Párazáró és vízzáró
• Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, 

fára, falazatra, üvegre és fémek 
többségére

• Ellenáll a gyenge savaknak és 
lúgoknak

• UV-álló

FLEECEBAND

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG (MM)  

X VASTAGSÁG (MM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / KARTON SZÍN

B37091BD 80 x 1 30 4 db fehér

B3710BD 100 x 1,5 15 2 db fehér

B3711BD 115 x 1 25 1 db fehér

A különböző felületek védelmére az építő- és a gépiparban a felületek szennyeződése vagy mechanikus sérülések ellen. Használható lakkozó, 
felületkezelő vagy festői munkáknál. Ellenáll a hőhatásoknak, a festékeknek és oldószereknek. Jól tapad az anyagok többségéhez. Alkalmatlan 
fa felületekre. A szalagot a felragasztás után 24 órán belül el kell távolítani a ragasztó felületen történő tapadásának megakadályozásáért. A hor-
dozóanyag impregnált kreppelt papír, ami különleges, egységes ragasztós gumifelülettel van ellátva. A szalag hőállósága max. +80 °C. A szalag 
alkalmazási hőmérséklet-tartománya 0 °C - +40 °C.
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KIEGÉSZÍTŐK

08.64

JOLYFLEX AJTÓKEFE

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

(M)
CSOMAGOLÁS DB / KARTON SZÍN

B48400BD 1 bliszter 24 db barna

B48401BD 1 bliszter 24 db fehér

B48402BD 1 bliszter 24 db transzparens

Huzat- és porvédő öntapadó léc. Alkalmas sima és enyhén egyenetlen padlózatra. A kefe finom 
nylon szálai acél sínbe vannak sajtolva.

08.63

THERMOFLEX HŐSZIGETELŐ FÓLIA

A radiátorokból sugárzó hő megtakarításához, ahol hőveszteség merülhet fel. A fűtőtestekből (radi-
átor) sugárzó hő 90%-át is visszaveri a helyiségbe. Kiváló hőszigetelő, tökéletesen alkalmazkodik 
a szigetelt felülethez. A fólia párazáró, vízzáró és könnyen mosható. Használható szerelvények, 
melegvízhálózatok, klímaberendezések és légtechnika szigetelésére. Alkalmas padlóburkolatok 
hőszigetelésére vagy egyenetlenségek kiegyenlítésére burkoláskor.

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X VASTAGSÁG (MM)
HOSSZÚSÁG (M) DB / KARTON SZÍN

B355RL 500 x 2 5 nincs kartonban aluminum

08.01

RAGASZTÓSZALAG

Dobozok kiszállítás előtti leragasztásához az iparban, postai csomagok leragasztásához, takarófó-
liák aláragasztásához és összekapcsolásához stb.

CIKKSZÁM SZÉLESSÉG (MM) HOSSZÚSÁG (M) DB / KARTON SZÍN

B5350BD 48 66 36 db transzparens

B53501BD 48 66 36 db barna

TULAJDONSÁGOK
• Egysoros, rugómentes kefével
• A mérete könnyen testreszabható 

igény szerint
• Padlólapok, parketták, szőnyegek 

és PVC burkolatú helyiségek 
ajtóira

• Csökkenti a por behatolását a 
lakásba
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08.01a

08.01a

08.01a

TAKARÓPONYVA FÉM  
SZEMEKKEL STANDARD

TAKARÓPONYVA FÉM  
SZEMEKKEL PROFI

ÁLCÁZÓ TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL PROFI

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szal-
ma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől 
való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők 
kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagsá-
goknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. 
Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek 
méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

08.07b

NAGY SZILÁRDSÁGÚ ÉPÍTŐIPARI TAKARÓFÓLIA

Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, vagy a háztartás- 
ban a bútorok és padlók letakarására, illetve bontási munkák során az 
apró tégla- és vakolatmorzsalékok elleni védelemre.

08.07

TAKARÓFÓLIA

Beltéri háztartási használatra festéskor vagy lakkozáskor. Védelmet  
nyújt a festékkel, nedvességgel és porral szemben. Vastagabb LDPE fólia 
Extra és Super, az építési gépek, építőanyagokat tartalmazó raklapok, 
például cement, tégla, stb. betakarására.

TAKARÓPONYVÁK

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
TÍPUS DB / KARTON

B923FOL 2 x 3 standard nincs kartonban

B924FOL 3 x 4 standard nincs kartonban

B925FOL 3 x 5 standard nincs kartonban

B920FOL 4 x 5 standard nincs kartonban

B926FOL 4 x 6 standard nincs kartonban

B9261FOL 5 x 6 standard nincs kartonban

B922FOL 5 x 8 standard nincs kartonban

B929FOL 6 x 8 standard nincs kartonban

B921FOL 6 x 10 standard nincs kartonban

B930FOL 8 x 10 standard nincs kartonban

B927FOL 8 x 12 standard nincs kartonban

B928FOL 10 x 15 standard nincs kartonban

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
TÍPUS DB / KARTON

B9351FOL 2 x 3 profi nincs kartonban

B9352FOL 3 x 4 profi nincs kartonban

B9353FOL 4 x 5 profi nincs kartonban

B931FOL 4 x 6 profi nincs kartonban

B932FOL 5 x 6 profi nincs kartonban

B9354FOL 5 x 8 profi nincs kartonban

B9355FOL 6 x 10 profi nincs kartonban

B9356FOL 8 x 12 profi nincs kartonban

B9357FOL 10 x 15 profi nincs kartonban

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
DB / KARTON

B9361FOL 2 x 3 nincs kartonban

B9362FOL 3 x 4 nincs kartonban

B9363FOL 4 x 5 nincs kartonban

B9364FOL 4 x 6 nincs kartonban

B9365FOL 5 x 8 nincs kartonban

B9366FOL 6 x 10 nincs kartonban

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
TÍPUS DB / KARTON SZÍN

B898FOL 4 x 5 festő 40 db transzparens

B900FOL 4 x 5 standard 20 db transzparens

B899FOL 4 x 5 extra 20 db transzparens

B889FOL 4 x 5 szuper 10 db transzparens

B8967FOL 12 x 5 PE 100 µm nincs kartonban transzparens

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
VASTAGSÁG  

(µM)
DB / KARTON SZÍN

B885FOL 4 x 5 40 10 db fekete

B886FOL 4 x 6 70 10 db fekete

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szal-
ma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől 
való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők 
kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagsá-
goknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. 
Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek 
méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szal-
ma, az összegereblyézett levelek, a medencék, stb. szennyeződésektől 
való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők 
kempingekben, fedetlen teraszokon, ellenáll az időjárási viszontagsá-
goknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. 
Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek 
méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.
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08.02

LDPE ÖNTAPADÓ VÉDŐFÓLIA ABLAKRA, AJTÓRA

Különleges egyoldalú LDPE védőfólia a szennyeződésre vagy sérülésre 
hajlamos felületek kézi letakarására. Klór- és oldószermentes. Kiválóan 
tapad a polipropilén (PP) és a polietilén (PE) anyagokhoz, műanyag - 
polikarbonát (PC),lexán, plexi bázisú átlátszó és áttetsző anyagokhoz. A 
kiváló tapadás ellenére is könnyen eltávolítható a védett felületről.

08.01

PE SZEMETES ZSÁK, SITTES ZSÁK

A kisebb építési törmelékre, a PUR-hab, polisztirol hab, szigetelés, öm- 
lesztett anyagok csomagolásának stb. begyűjtésére. Használható ottho-
ni és kerti hulladékok gyűjtésére.

FÓLIÁK

PE ÉPÍTÉSI FÓLIATÖMLŐ

PE ÉPÍTÉSI FÓLIA HAJTOTT

08.07c

08.07c

Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, vagy a bútorok, 
kerti napernyők téli védelmére a háztartásban és az építőiparban. Rövid 
távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV-sugárzásnak. A 
végső élettartam, az átszúrás és az átszakadás elleni védelem a UV-su-
gárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és könnyen mosható. Ez 
a fóliatípus a leggyakrabban zsákok gyártására használatos.

Az építési gépek, építőanyagok, szerszámok és eszközök hatékony vé-
delmére. A PE fóliából apró átalakítással akár 2 m széles mechanikusan 
ellenálló takarófólia is nyerhető padlók, bútorok és lépcsők letakará-
sára az építési munkák során. Védelmet nyújt a padlóburkolatoknak, a 
szőnyegeknek, a laminált padlónak a természetes és a mesterséges fa 
padlóknak és más nehezen tisztítható felületnek a nem kívánatos sé-
rülések ellen. Rövid távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az 
UV-sugárzásnak. A végső élettartam, az átszúrás és az átszakadás elleni 
védelem az UV-sugárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és 
könnyen mosható. Használható elválasztó fóliaként is padlófűtésnél

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG 

(MM)
VASTAGSÁG  

(µM)
HOSSZÚSÁG  

(M)
DB / KARTON SZÍN

B980FOL 500 - 75 nincs kartonban kék

B981FOL 500 50 75 nincs kartonban kék

CIKKSZÁM TÍPUS / VASTAGÁG
SZÉLESSÉG X 

MAGASÁG (MM)
KISZERE-

LÉS (LITER)
SZÍN

B9021 10 db-os tekercs / 60 µm 1000 x 1200 120 fekete

B9022 darabos / 125 µm 550 x 1000 50 szürke

B9023 darabos (sittnek) / 150 µm 550 x 990 70 fekete

B9024 darabos (sittnek) / 150 µm 600 x 1200 110 fekete

B9025 darabos (sittnek) / 95 µm 700 x 1100 120 transzparens

B9026 darabos (sittnek) / 135 µm 700 x 1100 120 fekete

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
VASTAGSÁG  

(µM)
DB / KARTON SZÍN

B8964FOL 1,0 x 50 100 nincs kartonban fekete

B8965FOL 1,0 x 160 100 nincs kartonban fekete

B8963FOL 1,0 x 50 100 nincs kartonban transzparens

B8966FOL 1,0 x 160 100 nincs kartonban transzparens

CIKKSZÁM
SZÉLESSÉG  

X HOSSZÚSÁG (M)
VASTAGSÁG  

(µM)
DB / KARTON SZÍN

B8972FOL 1,0 / 2,0 x 100 100 nincs kartonban transzparens

B8975FOL 1,2 / 2,4 x 50 50 nincs kartonban natúr

B8976FOL 1,0 / 2,0 x 50 100 nincs kartonban transzparens

B8977FOL 1,0 / 2,0 x 50 25 nincs kartonban transzparens

B8978FOL 1,0 / 2,0 x 50 50 nincs kartonban transzparens

B8979FOL 1,0 / 2,0 x 50 200 nincs kartonban transzparens
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SZILÁRD
RUGALMAS

TARTÓS
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ABS SZERVIZAJTÓ

PVC SZERVIZAJTÓ

NEMESACÉL ÉS FÉM SZERVIZAJTÓ

BURKOLHATÓ AJTÓ

Az ajtó ABS-ből készül a por lerakódását megelőző antisztatikus adalékkal. Rendkívül könnyen 
tisztán tartható. Nagymértékben ellenáll a hő- és a vegyi hatásoknak. Búvónyílások lezárására 
szolgál pl. fürdőszobában, illetve víz-, gáz- és villanyóra, házi tűzcsap, valamint különféle nyílások, 
áttörések, aknák esetében. Az ajtók mérete illik a leggyakoribb ilyen típusú nyílásokhoz.

Egyszerű hozzáférést biztosít a falon vagy mennyezeten keresztül a gáz-, víz- és villanyórákhoz, 
házi tűzcsapokhoz, valamint különféle nyílások, áttörések, aknák esetében. A többféle méretben 
készülő ajtók kifejezetten nagy méretű betekintő és ellenőrző nyílások, fülkék lezárására is alkal-
masak. Az ajtók PVC-ből készülnek. Mobil szerkezetüknek köszönhetően szilárdak és ellenállóak, 
jó hő- és hangszigetelést biztosítanak.

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható.

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható. Korrózióálló (a PVC-ből 
készült kerettel a fugázás is kiváltható). Az állítható mágneseknek köszönhetően jóval rugalmasab- 
ban igazítható hozzá a ragasztott burkolathoz. Egyszerűen és gyorsan beépíthető.

SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

A  
(MM)

B  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

Z  
(MM

KIEGÉSZÍTŐK

VE1000 Burkolható ajtó - 300x300 fehér 30 db PVC 300 300 305 305 30 Mágneses rögzítőelemek

VE1001 Burkolható ajtó - 200x250 fehér 30 db PVC 200 250 205 255 30 Mágneses rögzítőelemek

VE1002 Burkolható ajtó - 200x200 fehér 25 db PVC 200 200 205 205 30 Mágneses rögzítőelemek

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

A  
(MM)

B  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

Z  
(MM

KIEGÉSZÍTŐK

VE1010 ABS szervizajtó - 300x400 fehér 25 db ABS 300 400 318 418 28 Ajtóütköző

VE1011 ABS szervizajtó - 300x300 fehér 35 db ABS 300 300 318 318 28 Ajtóütköző

VE1012 ABS szervizajtó - 200x300 fehér 30 db ABS 200 300 218 318 24 Ajtóütköző

VE1013 ABS szervizajtó - 200x250 fehér 35 db ABS 200 250 218 268 24 Ajtóütköző

VE1014 ABS szervizajtó - 200x200 fehér 25 db ABS 200 200 218 218 20 Ajtóütköző

VE1015 ABS szervizajtó - 150x200 fehér 35 db ABS 150 200 168 218 20 Ajtóütköző

VE1016 ABS szervizajtó - 150x150 fehér 40 db ABS 150 150 168 168 20 Ajtóütköző

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

A  
(MM)

B  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK

VE1020 PVC szervizajtó - 600x600 fehér 5 db PVC 575 575 600 600 Forgózár

VE1021 PVC szervizajtó - 500x500 fehér 5 db PVC 475 475 500 500 Forgózár

VE1022 PVC szervizajtó - 400x600 fehér 5 db PVC 375 575 400 600 Forgózár

VE1023 PVC szervizajtó - 400x400 fehér 5 db PVC 375 375 400 400 Forgózár

VE1024 PVC szervizajtó zárral - 600x600 fehér 5 db PVC 575 575 600 600 Kulcsos zár

VE1025 PVC szervizajtó zárral - 500x500 fehér 5 db PVC 475 475 500 500 Kulcsos zár

VE1026 PVC szervizajtó zárral - 400x600 fehér 5 db PVC 375 575 400 600 Kulcsos zár

VE1027 PVC szervizajtó zárral - 400x400 fehér 5 db PVC 375 375 400 400 Kulcsos zár

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

A  
(MM)

B  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

Z  
(MM

KIEGÉSZÍTŐK

VE1030 Szervizajtó rozsdamentes - 300x300 rozsdamentes 5 db rozsdamentes 300 300 350 350 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1031 Szervizajtó rozsdamentes - 200x300 rozsdamentes 5 db rozsdamentes 200 300 250 350 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1032 Szervizajtó rozsdamentes - 200x250 rozsdamentes 5 db rozsdamentes 200 250 250 300 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1033 Szervizajtó rozsdamentes - 200x200 rozsdamentes 5 db rozsdamentes 200 200 250 250 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1034 Szervizajtó rozsdamentes - 150x150 rozsdamentes 5 db rozsdamentes 150 150 200 200 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1035 Szervizajtó fém - 150x150 fehér 5 db fém 150 150 200 200 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE10351 Szervizajtó fém - 150x200 fehér 5 db fém 150 200 200 250 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1036 Szervizajtó fém - 200x200 fehér 5 db fém 200 200 250 250 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1037 Szervizajtó fém - 200x250 fehér 5 db fém 200 250 250 300 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1038 Szervizajtó fém - 200x300 fehér 5 db fém 200 300 250 250 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz

VE1039 Szervizajtó fém - 300x300 fehér 5 db fém 300 300 350 350 25 Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
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SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS ROVARHÁLÓVAL
Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. Különféle 
méretű nyílásokba építhető be. Beépítőkerettel rendelkezik.

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS REDŐNNYEL
Bel- és kültéren is használható. Zsinórral nyitható és zárható. Beépítőkerettel rendelkezik.

SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL
Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok 
mérete megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

CIKKS-
ZÁM

A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
A  

(MM)
B  

(MM)
X  

(MM)
Y  

(MM)
KIEGÉSZÍTŐK HÁLÓ

VE1080 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300 fehér 40 db PS 230 265 300 310 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1081 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300 barna 40 db PS 230 265 300 310 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1082 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210 fehér 60 db PS 210 210 250 250 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1083 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210 barna 60 db PS 210 210 250 250 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1084 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220 fehér 25 db PS 150 220 190 260 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1085 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220 barna 25 db PS 150 220 190 260 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1086 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150 fehér 35 db PS 150 150 190 190 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1087 Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150 barna 35 db PS 150 150 190 190 Csavar- és tiplikészlet igen

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
A  

(MM)
B  

(MM)
X  

(MM)
Y  

(MM)
Z  

(MM)
KIEGÉSZÍTŐK HÁLÓ

VE1090 Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 200x200 fehér 30 db PS 200 200 241 241 22 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1091 Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x200 fehér 45 db PS 128 197 165 235 20 Csavar- és tiplikészlet igen

VE1092 Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x130 fehér 45 db PS 130 130 165 165 20 Csavar- és tiplikészlet igen

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
A  

(MM)
B  

(MM)
X  

(MM)
Y  

(MM)
HÁLÓ

VE1100 Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300 fehér 25 db PS 250 250 300 300 igen

VE1101 Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300 barna 25 db PS 250 250 300 300 igen

VE1102 Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250 fehér 50 db PS 205 205 250 250 igen

VE1103 Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250 barna 50 db PS 205 205 250 250 igen

VE1104 Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300 fehér 40 db PS 160 260 200 300 igen

VE1105 Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300 barna 40 db PS 160 260 200 300 igen

VE1106 Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200 fehér 65 db PS 160 160 200 200 igen

VE1107 Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200 barna 65 db PS 160 160 200 200 igen

VE1108 Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250 fehér 60 db PS 140 210 180 250 igen

VE1109 Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250 barna 60 db PS 140 210 180 250 igen

VE1110 Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150 fehér 40 db PS 115 115 150 150 igen

VE1111 Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150 barna 40 db PS 115 115 150 150 igen

VE1112 Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100 fehér 45 db PS 75 75 100 100 igen

VE1113 Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100 barna 45 db PS 75 75 100 100 igen

VE1114 Szellőzőracs rovarhaloval - 460x110 fehér 40 db PS 420 70 460 110 nem

VE1115 Szellőzőrács rovarhálóval - 460x110 fehér 40 db PS 420 70 460 110 igen

RENDELÉSRE
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SZELLŐZŐRÁCS LAMELLÁKKAL

ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS

Bel- és kültéren is használható. A lamellákkal biztosítható az aktív 
szellőztetés, illetve a hideg levegő visszaáramlásának megakadá-
lyozása.

Bel- és kültéren is használható. Az alumínium szellőzőrács alkalmaz- 
ható például fürdőszobaajtó vagy olyan bútor esetén, amelyben beé-
pített készülék van elhelyezve. A rács nem rendelkezik rovarhálóval.

SZABÁLYOZHATÓ SZELLŐZŐ
Bel- és kültéren is használható. Teljesen bezárható.

SZABÁLYOZHATÓ KEREK 
SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL
Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van 
elhelyezve. Különféle méretű nyílásokba építhető be. A szabályozás foko-
zatmentesen történik.

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
A  

(MM)
B  

(MM)
X  

(MM)
Y  

(MM)
Z  

(MM)

VE11590 Alumínium szellőzőrács - 480x60 alumínium 45 db Alumínium 460 45 480 60 15

VE11591 Alumínium szellőzőrács - 480x60 fehér 45 db Alumínium 460 45 480 60 15

VE11592 Alumínium szellőzőrács - 480x60 barna 45 db Alumínium 460 45 480 60 15

VE11593 Alumínium szellőzőrács - 480x80 alumínium 35 db Alumínium 460 65 480 80 15

VE11594 Alumínium szellőzőrács - 480x80 fehér 35 db Alumínium 460 65 480 80 15

VE11595 Alumínium szellőzőrács - 480x80 barna 35 db Alumínium 460 65 480 80 15

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

Ø A  
(MM)

A  
(MM)

B  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

Z  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK HÁLÓ

VE1120 Szellőzőrács lam. - Ø125/190x190 fehér 35 db PS 125 150 150 190 190 15 Csavar- és tiplikészlet lamellákkal

VE1121 Szellőzőrács lam. - Ø100/190x190 fehér 35 db PS 100 150 150 190 190 15 Csavar- és tiplikészlet lamellákkal

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø A  

(MM)
Ø X  

(MM)
Z  

(MM)
MEGJEGYZÉS

VE1160 Szabályozható szellőző - Ø125 fehér 40 db PS 125 170 60 zárható

VE1161 Szabályozható szellőző - Ø100 fehér 50 db PS 100 150 60 zárható

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø A  

(MM)
Ø X  

(MM)
Z  

(MM)
HÁLÓ

VE1130 Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval Ø100-150 fehér 60 db PS 100 - 150 180 20 igen
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KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓ NÉLKÜL
Bel- és kültéren is használható. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL – ZÁRHATÓ
Bel- és kültéren is használható. Kézzel teljesen bezárható a légáramlás ellen.

KEREK MENNYEZETI RÁCS
Lakóhelyi, kereskedelmi és ipari helyiségek szellőztetésére. A hátulján apró rovarok ellen védő háló 
van elhelyezve. A rács könnyen leszerelhető.

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL
Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok 
átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø A  

(MM)
Ø X  

(MM)
Z  

(MM)

VE1141 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150 fehér 50 db PS 150 180 20

VE1142 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150 barna 50 db PS 150 180 20

VE1143 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125 fehér 50 db PS 125 150 20

VE1144 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125 barna 50 db PS 125 150 20

VE1145 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110 fehér 70 db PS 110 125 20

VE1146 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110 barna 70 db PS 110 125 20

VE1147 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100 fehér 70 db PS 100 125 20

VE1148 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100 barna 70 db PS 100 125 20

VE1149 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70 fehér 40 db PS 70 95 20

VE1150 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70 barna 40 db PS 70 95 20

VE11501 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db fehér 60 db PS 45 58 12

VE11502 Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db barna 60 db PS 45 58 12

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø A  

(MM)
Ø X  

(MM)
Z  

(MM)
HÁLÓ

VE1131 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150 fehér 50 db PS 150 180 20 igen

VE1132 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150 barna 50 db PS 150 180 20 igen

VE1133 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125 fehér 50 db PS 125 150 20 igen

VE1134 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125 barna 50 db PS 125 150 20 igen

VE1135 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110 fehér 70 db PS 110 125 20 igen

VE1136 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110 barna 70 db PS 110 125 20 igen

VE1137 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100 fehér 70 db PS 100 125 20 igen

VE1138 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100 barna 70 db PS 100 125 20 igen

VE1139 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70 fehér 40 db PS 70 95 20 igen

VE1140 Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70 barna 40 db PS 70 95 20 igen

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

Ø A  
(MM)

Ø X  
(MM)

Z  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK HÁLÓ

VE1151 Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható Ø110 fehér 70 db PS 110 135 20 zárható igen

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø A  

(MM)
Ø X  

(MM)
Z  

(MM)
HÁLÓ

VE1152 Kerek mennyezeti rács - Ø100 fehér 50 db PS 100 152 60 igen

VE1153 Kerek mennyezeti rács - Ø100 barna 50 db PS 100 152 60 igen

VE1154 Kerek mennyezeti rács - Ø125 fehér 40 db PS 125 177 60 igen

VE1155 Kerek mennyezeti rács - Ø125 barna 40 db PS 125 177 60 igen

VE1156 Kerek mennyezeti rács - Ø150 fehér 25 db PS 150 200 70 igen

VE1157 Kerek mennyezeti rács - Ø150 barna 25 db PS 150 200 70 igen

ØX

ØA
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KLASIK VENTILÁTOR
Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztá-
sú ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a 
zajszintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.

DISK VENTILÁTOR
Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztá-
sú ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a 
zajszintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø  

(MM)

VE1164 DISK Ventilátor - Ø100 fehér 10 db ABS 100

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
Ø  

(MM)

VE1163 KLASIK ventilátor - Ø100 fehér 10 db ABS 100

AXIÁLVENTILÁTOR (VA)
AXIÁLVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (VAD)

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR  
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL (SOVP)

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR (SOV)
MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (SOVD)

VA100, VA120 – Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve mű-
ködtethető.
Zajszint: 1 m-ről 45,2 dB, 3 m-ről 35,7 dB.

SOV100 –  Alap változat. Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve 
működtethető.
SOV100D – Késleltetett kikapcsolású változat időzítővel (TIMER). Állítható késleltetés 3 és 30 
perc között.

SOV100 P – mozgásérzékelővel felszerelt változat. Az áramforráshoz 
csatlakoztatott ventilátor mozgás észlelésekor kapcsol be. Az utolsó moz-
gásészlelés utáni kikapcsolás késleltetése 3 és 30 perc között szabályoz-
ható. A mozgásérzékelés érzékenységének beállítását a potenciométer 
melletti zöld LED-dióda segíti.

CIKK- 
SZÁM

A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

KIMENETI TEL- 
JESÍTMÉNY

BEMENETI 
TELJESÍTMÉNY

Ø   
(MM)

A  
(MM)

B  
(MM)

C  
(MM)

D  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

W  
(MM)

Z  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK

VE1170 Axiálventilátor - Ø120 fehér 10 db ABS 150 17 120 150 150 129 129 154 154 87 77 Csavar- és tiplikészlet

VE1171 Axiálventilátor - Ø100 fehér 10 db ABS 98 14 100 150 150 129 129 154 154 87 77 Csavar- és tiplikészlet

VE1172 Axiálventilátor időzítővel - Ø120 fehér 10 db ABS 150 17 120 150 150 129 129 154 154 87 77 Csavar- és tiplikészlet

VE1173 Axiálventilátor időzítővel - Ø100 fehér 10 db ABS 98 14 100 150 150 129 129 154 154 87 77 Csavar- és tiplikészlet

CIKK- 
SZÁM

A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

KIMENETI 
TELJESÍTMÉNY

BEMENETI 
TELJESÍTMÉNY

Ø   
(MM)

A  
(MM)

B  
(MM)

C  
(MM)

D  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

W  
(MM)

Z  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK

VE1174 Mennyezeti elszívóventilátor - Ø100 fehér 10 db ABS 88 14 100 160 160 139 139 164 164 107 77
Csavar- és 
tiplikészlet

VE1175
Mennyezeti elszívóventilátor 

időzítővel - Ø100
fehér 10 db ABS 88 14 100 160 160 139 139 164 164 107 77

Csavar- és 
tiplikészlet

CIKK- 
SZÁM

A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN
DB / 

KARTON
ANYAG

KIMENETI 
TELJESÍTMÉNY

BEMENETI 
TELJESÍTMÉNY

Ø   
(MM)

A  
(MM)

B  
(MM)

C  
(MM)

D  
(MM)

X  
(MM)

Y  
(MM)

W  
(MM)

Z  
(MM)

KIEGÉSZÍTŐK

VE1176
Mozgásérzékelős mennyezeti 

elszívóventilátor - Ø100
fehér 10 db ABS 90 14 100 160 160 139 139 164 164 103 77

Csavar- és 
tiplikészlet
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AL-FLEXI CSŐ

SZALAGBILINCS

CSŐTOLDÓ

A szalagbilincsek a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

A csőtoldók a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE DB / KARTON ANYAG
Ø  

(MM)
Z  

(MM)

VE1070 Csőtoldó Ø150 20 db Fém 148,5 100

VE1071 Csőtoldó Ø125 25 db Fém 123,5 100

VE1072 Csőtoldó Ø100 50 db Fém 98,5 100

VE1073 Csőtoldó Ø80 50 db Fém 78,5 100

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE DB / KARTON ANYAG
Ø  

(MM)
Z  

(MM)

VE1065 Szalagbilincs - Ø140-160 10 db Fém 140 - 160 9

VE1066 Szalagbilincs - Ø120-140 10 db Fém 120 - 140 9

VE1067 Szalagbilincs - Ø90-110 10 db Fém 90 - 110 9

VE1068 Szalagbilincs - Ø60-80 10 db Fém 60 - 80 9

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE DB / KARTON ANYAG
Ø  

(MM)
L  

(M)

VE1060 AL-Flexi cső 150x3 9 db Alumínium 150 3

VE1061 AL-Flexi cső 125x3 13 db Alumínium 125 3

VE1062 AL-Flexi cső 100x3 20 db Alumínium 100 3

VE1063 AL-Flexi cső 80x3 30 db Alumínium 80 3

VE10601 AL-Flexi cső 150x1 18 db Alumínium 150 1

VE10611 AL-Flexi cső 125x1 26 db Alumínium 125 1

VE10621 AL-Flexi cső 100x1 40 db Alumínium 100 1

VE10631 AL-Flexi cső 80x1 60 db Alumínium 80 1

CSŐVENTILÁTOR (VKS)
VKS100 – az alapváltozat sorkapoccsal csatlakoztatható a villamos hálózathoz. A ventilátor 
külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójával kapcsolható be.
Megjegyzés: A fali, mennyezeti és csatornaventilátorok valamennyi típusa és modellje 
lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. Fontos jellemzőjük a tiszta és 
energiatakarékos működés, valamint a nagy megbízhatóság és teljesítmény. A ventiláto-
rok nem okoznak zavart az elektronikus eszközök működésében. Csak 230 V-os/50 Hz-es 
áramforráshoz csatlakoztathatók. Valamennyi itt szereplő típus védettségi fokozata IPX4.

CIKKSZÁM A TERMÉK MEGNEVEZÉSE SZÍN DB / KARTON ANYAG
KIMENETI 

TELJESÍTMÉNY
BEMENETI 

TELJESÍTMÉNY
Ø  

(MM)
W  

(MM)
Z  

(MM)

VE1177 Csőventilátor - Ø100 fehér 10 db ABS 101 14 100 85 53

VE1178 Csőventilátor - Ø125 fehér 10 db ABS 154 17 125 72 42

Félrugalmas, hajlítható levegőcső. A tömlő szükség esetén tetszés szerint alakítható, hajlítható és 
rövidíthető. Az eredeti állapotában kb. 100 cm-es cső 3,0 m-re nyújtható. Éghetetlen és légmentes. 
Alumíniumból készül. A tömlő 250 °C-ig használható.
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SZILÁRD
RUGALMAS

TARTÓS
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KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK

N110

N114

N141

07.01

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból. TULAJDONSÁGOK

• Azonnali felhasználhatóság, 
egyszerű használat

• A nyomás befejezése után vissza-
húzás szükséges, hogy az anyag 
ne folyjon ki a kartusból

• Mivel könnyű anyagokból készül, 
a hosszabb használata sem 
fárasztó

07.01

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Sztenderd tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból. TULAJDONSÁGOK
• Azonnali felhasználhatóság, 

egyszerű használat
• Mivel könnyű anyagokból készül, 

a hosszabb használata sem 
fárasztó

07.01

HURKAKINYOMÓ PISZTOLY

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából, kartusból. Változatok: mechanikus vagy pneuma-
tikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

• Azonnali felhasználhatóság, 
egyszerű használat

• Egyszerű és folyamatos felhordás 
az áttételnek köszönhetően 
(MK5H)

• Hosszú élettartam a megerősített 
rudazatnak köszönhetően (MK5H)

• Szabályozható légnyomás a 
kartus dugattyúján (MK5P)

• Állítható markolatpozíció az ideá-
lis kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

TULAJDONSÁGOK

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N114 öntvénypisztoly hatszögletű profil 40 db narancssárga

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N141 MK5 H600 pisztoly mechanikus - kézi nincs kartonban –

N142 MK5 P600 pisztoly pneumatikus nincs kartonban –

N121 PK310 pisztoly pneumatikus nincs kartonban –

S31 tartalék csőr MK5 pisztolyhoz mindkét típushoz nincs kartonban –

N142

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N110 HKS 12 COX pisztoly hatszögletű profil 12 db narancssárga

N121
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KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK

PUR-HAB PISZTOLY P300

N1064

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

N1065

PUR-HAB PISZTOLY T400 PTFE
Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1065 T400 PTFE professzionális 1 db
fekete és 

piros 

N1066

PUR-HAB PISZTOLY T500 PTFE
Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt 
vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1066 T500 PTFE professzionális 1 db
fekete és 

sárga

TARTALÉK ADAPTER PUR-HABHOZ 
TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ
A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab 
kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

S3132 bliszter 3 + 2 db
nincs 

kartonban
transzparens

S3132M bliszter 3 db
nincs 

kartonban
piros

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS TÍPUS DB / KARTON SZÍN

N1064 P300 műanyag-fém pisztoly standard 1 db fekete

S3132 S3132M
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TÖRHETŐ PENGÉJŰ KÉS 
Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia 
rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásá-
hoz vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesz-
szel rendelkeznek.

PROFESSZIONÁLIS TÖRHETŐ  
PENGÉJŰ GIPSZKARTONOZÓ KÉS
Speciális kialakítással a hosszabb, igényesebb munkához és a nagyobb 
terheléshez. Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, 
például fólia rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőré-
nek levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biz-
tonsági retesszel rendelkeznek.

KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

N222 Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, önreteszelő
nincs 

kartonban

N223
Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, csavaros 

reteszeléssel
nincs 

kartonban

N209 Tartalék pengék, 18 mm / 10 db
nincs 

kartonban

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

N224 Gipszkartonozó kés, 18 mm EXTRA nincs kartonban

N225 Gipszkartonozó kés, 25 mm PROFI nincs kartonban

N226 Gipszkartonozó kés, 25 mm EXCELENT nincs kartonban

08.01

FUGALEHÚZÓ

A felhordott kittréteg felesleges részének eltávolítására. Tökéletes sima-
ságú és megjelenésű felületet hoz létre a kitöltött réseken. A megfelelő 
oldalával kialakítható a kittréteg kívánt megjelenési profilja.

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON SZÍN

S2510RL fugalehúzó – hobbi nincs kartonban fehér

S091
négyszögletes zöld műanyag fugalehúzó 

– professzionális
nincs kartonban zöld

07.80

SZILIKONELTÁVOLÍTÓ

Kikeményedett szilikon eltávolítására falazatról, fáról, kerámiáról, be-
tonról, üvegről, fémről, műanyagról, stb. Egyszerűen alkalmazható, pél- 
dául kopott hézagkitöltők eltávolítására a kád, mosdó, vécécsésze, stb. 
körül. Nem tesz kárt a tisztított anyag felületében. Szinte szagmentes. 
Felhordóecset mellékelve.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

70503RLHU flakon 100 ml 12 db –

07.80

KITTELTÁVOLÍTÓ SPRAY

Akril-, szilikon- és poliuretán kitt gyors eltávolítására olyan felületekről, 
mint a kerámia, akrilkád, fém, alumínium, PVC, kő és fa. Eltávolítja a régi 
kittrétegeket vagy a felesleges kittet. Nem agresszív az aljzattal szem-
ben. Eltávolítja a zsírokat, az olajokat, a gyantát, a bitument, valamint a 
kenő- és síkosítószerek maradványait.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

70505RL spray 400 ml 12 db –

07.22

FUGASZIVACS
CIKKSZÁM TÍPUS ÁTMÉRŐ (MM) M / KARTON SZÍN

S402 PE 6 1500 szürke

S391 PE 8 1000 szürke

S401 PE 10 600 szürke

S411 PE 15 250 szürke

S421 PE 20 150 szürke

S431 PE 25 100 szürke

S441 PE 30 80 szürke

S461 PE 40 30 szürke

S471 PE 50 84 szürke

EXTRAERŐS NEDVESÍTETT 
TISZTÍTÓKENDŐ

08.01

A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, 
kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a 
szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat el-
távolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után 
legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodá-
ban és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kittrétegek fényét. Gyorsan 
tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére 
jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM CSOMAGOLÁS KISZERELÉS DB / KARTON SZÍN

B9012DEU műanyag flakon 80 db 20 x 30 cm-es kendő nincs kartonban fehér

Illesztési és mozgási hézagok kitöltésére, illetve a hézagtömítés pontos méretének megha-
tározására szolgál. Csökkenthető segítségével a szükséges kitt mennyisége. Szalag típusa: 
PE – kör keresztmetszetű zártcellás habosított polietilén.

N224

N225

N226
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TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

• Merevített felső perem
• Rugalmas
• Nem reped
• Könnyen mosható

• Merevített felső perem
• Rugalmas
• Nem reped
• Könnyen mosható

• Merevített felső perem
• Rugalmas
• Nem reped
• Könnyen mosható

• Merevített felső perem
• Rugalmas
• Nem reped
• Könnyen mosható

ÉPÍTÉSI VÖDÖR KIÖNTŐVEL

KEREK HABARCSVÖDÖR

TÉGLALAP HABARCSVÖDÖR

ÉPÍTÉSI VÖDÖR

HORGANYZOTT VÖDÖR

HABARCSVÖDÖR

CIKKSZÁM TÍPUS ŰRTARTALOM DB / RAKLAP SZÍN

S0101 Építési vödör 12 liter 800 db fekete

S0103 Építési vödör 20 liter 480 db fekete

CIKKSZÁM TÍPUS ŰRTARTALOM DB / RAKLAP SZÍN

S0100 Építési vödör kiöntővel 5 liter 1650 db fekete

S0102 Építési vödör kiöntővel 12 liter 760 db fekete

S0104 Építési vödör kiöntővel 20 liter 360 db fekete

CIKKSZÁM TÍPUS ŰRTARTALOM DB / RAKLAP SZÍN

S0105 Kerek habarcsvödör 40 liter 140 db fekete

S0106 Kerek habarcsvödör 65 liter 108 db fekete

S0107 Kerek habarcsvödör 90 liter 95 db fekete

CIKKSZÁM TÍPUS ŰRTARTALOM DB / RAKLAP SZÍN

S0108 Téglalap habarcsvödör 40 liter 180 db fekete

S0109 Téglalap habarcsvödör 60 liter 171 db fekete

S0110 Téglalap habarcsvödör 90 liter 230 db fekete

CIKKSZÁM TÍPUS ŰRTARTALOM DB / RAKLAP SZÍN

NA1504 Horganyzott vödör 12 liter - ezüst

Hagyományos horganyzott fémvödör. Alkalmas építkezéshez, háztartásban és kertben, kőműves, 
festő, burkoló és hasonló kisiparos munkára, fém füllel. Rendkívül ellenálló és hasznos.
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VÁGÓKORONG

CSISZOLÓKORONG

DIA PROFI UNI VÁGÓKORONG

DIA PROFI LASER VÁGÓKORONG

DIA PROFI CERAMIC VÁGÓKORONG

DIA PROFI MULTIMAT VÁGÓKORONG

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s. Nem tartalmaz vas-, kén- és klóradalékot.

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.

Szinterezett szegmensek. Felhasználás: szokásos építőanyagok (szokásos téglafalazat, hab- 
beton és vakolat).
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: a szokásos építőanyagok kiváló minőségű 
vágása a szaniterkerámia kivételével.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.

Körbefutó szinterezett szegmensek.
Felhasználás: szaniterkerámia – csempe, burkolólap.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: többfunkciós – anyagok széles skálájának vágása: 
fémek, inox, kő, beton, aszfalt, gránit.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.

KORONGOK 

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB001 Vágókorong fémek/inox A60T-115x1.0x22.23-T41 25 db

AB002 Vágókorong fémek/inox A60T-125x1.0x22.23-T41 25 db

AB003 Vágókorong fémek/inox A46T-150x1.6x22.23-T41 25 db

AB004 Vágókorong fémek/inox A46T-230x1.9x22.23-T41 25 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB100 Csiszolókorong fémek/inox A24R-115x6.0x22.23-T27 10 db

AB101 Csiszolókorong fémek/inox A24R-125x6.0x22.23-T27 10 db

AB102 Csiszolókorong fémek/inox A24R-150x6.0x22.23-T27 10 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB300 DIA PROFI UNI vágókorong 115 mm 1 db

AB301 DIA PROFI UNI vágókorong 125 mm 1 db

AB302 DIA PROFI UNI vágókorong 150 mm 1 db

AB303 DIA PROFI UNI vágókorong 230 mm 1 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB310 DIA PROFI LASER vágókorong 115 mm 1 db

AB311 DIA PROFI LASER vágókorong 125 mm 1 db

AB312 DIA PROFI LASER vágókorong 150 mm 1 db

AB313 DIA PROFI LASER vágókorong 230 mm 1 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB320 DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 115 mm 1 db

AB321 DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 125 mm 1 db

AB322 DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 230 mm 1 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB330 DIA PROFI CERAMIC vágókorong 115 mm 1 db

AB331 DIA PROFI CERAMIC vágókorong 125 mm 1 db

AB332 DIA PROFI CERAMIC vágókorong 150 mm 1 db
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Kivitel: Alkalmazás:

Alak 41

Alak 27

Kúpos lamellás 
tányértárcsa

Gyémánt

Kő, 
beton

Aszfalt Habarcs

Kerámia 
burkolólap

Festék, lakk

Fémek Fa

Tégla, 
habbeton

Alumínium

Vasalt 
beton

Rozsdamentes 
acél

Kör alakú nyílás

Körcikkek

Alkalmazott piktogramok
Felhasználás:

Sarokcsiszoló

Excentercsiszoló

Kézi használat

STANDARD SZEGMENTÁLT GYÉMÁNTKORONG
Beton, kő, aszfalt és tégla száraz és nedves vágásához. Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény.
Osztott penge. Kéziszerszámhoz készült vágókorong.

STANDARD TÖMÖR SZEGÉLYŰ GYÉMÁNTKORONG
Kerámia, csempe, burkolólap, márvány, tégla és beton nedves és száraz vágásához.
Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény. A penge tömör, osztatlan. Kézi szerszámhoz készült vá-
gókorong.

KORONGOK 

CIKKSZÁM
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ  

(MM)
SZEGMENSMÉRET

DB / H X SZ X M (MM)
BELSŐ

ÁTMÉRŐ (MM)
FORDULATSZÁM (FORD./

PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)

8114BD 115 9 seg. / 34 x 2 x 7 22,23 13200 / 80

8115BD 125 9 seg. / 37,5 x 2 x 7 22,23 12000 / 80

8116BD 150 12 seg. / 33 x 2 x 7 22,23 10200 / 80

8117BD 180 14 seg. / 35 x 2 x 7 22,23 8400 / 80

8118BD 230 16 seg. / 39 x 2 x 7 22,23 6600 / 80

CIKKSZÁM
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ  

(MM)
SZEGMENSMÉRET

DB / H X SZ X M (MM)
BELSŐ

ÁTMÉRŐ (MM)
FORDULATSZÁM (FORD./

PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)

8108BD 115 2 x 5 22,23 13200 / 80

8109BD 125 2 x 5 22,23 12000 / 80

8110BD 150 2 x 5 22,23 10200 / 80

8111BD 180 2 x 5 22,23 8400 / 80

8112BD 230 2 x 5 22,23 6600 / 80

Szerszám 
megnevezése

Biztonsági 
és minőségi 
tanúsítványok

Biztonsági 
piktogramok

Szerszám 
megnevezése

Méretek

Maximális 
kerületi 

sebesség

Rendelési szám

Származási ország

Rendelési számEAN

Szemcseméret

Sebességjelző sáv

Maximális 
kerületi 

sebesség

Méretek

Alkalmazási 
piktogramok

Alkalmazási 
színkódok

Biztonsági 
piktogramok

Biztonsági 
és minőségi 
tanúsítványok

Származási 
ország

EAN

vasalt beton, 
téglafalazat, 

vakolat

fémek, gránit, aszfalt, 
inox, kő, beton

szaniterkerámia, 
kerámia burkoló-
lap és csempe

szokásos téglafalazat, 
habbeton, habarcs és 

vakolat

Szerszám megnevezése
fém, rozsdamentes acél (inox)

Alkalmazási színkódok

A DIA és Profi vágókorongok tulajdonságainak jelöléseA vágó- és csiszolókorongok tulajdonságainak jelölése
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CSISZOLÓSZIVACS ASZTALOSMUNKÁKHOZ
Profilok, lapok, lécek finom csiszolásához. Jól kézben tartható. Sík felületek,sarkok és különféle 
profilok csiszolására – a kézben az adott felülethez alakítható.

UNI LAMELLÁS KORONG

TÉPŐZÁRAS EXCENTERCSISZOLÓ

KÉZI CSISZOLÓPAPÍR ÍV

UNI 3D – LAMELLÁS LÁTVÁNYCSISZOLÓ

Felhasználás: varratok és élek, rozsdamentes acél, kis- és nagymértékben ötvözött acél, szerkezeti 
és szerszámacél, alumínium,festék és lakk, rozsda.
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korong.
Felhasználás: fa és fém csiszolása, rozsda és festék eltávolítása, felületek fényezése.
Előnyök: a tépőzárnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhetők a lapok, 8 lyukas kiala-
kítás.

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korund.
Felhasználás: szokásos kézi fa- és fémcsiszolás, rozsda- és festékeltávolítás.

Felhasználás: univerzális – acél / rozsdamentes acél, színesfémek, lakk és rozsda csiszolása.
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.
Előnyök: hidegebb csiszolás, hézagjainak köszönhetően látni a csiszolt részt.

CSISZOLÓANYAGOK 

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB500 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P40 50 db

AB501 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P60 50 db

AB502 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P80 50 db

AB503 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P120 50 db

AB504 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P180 50 db

AB505 Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P220 50 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB400 Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P60 50 db

AB401 Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P80 50 db

AB402 Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P100 50 db

AB403 Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P120 50 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB251 UNI 3D – lamellás látványcsiszoló 125 x 22 P60 10 db

CIKKSZÁM TÍPUS DB / KARTON

AB200 UNI lamellás korong 115 x 22 P40 10 db

AB201 UNI lamellás korong 115 x 22 P60 10 db

AB202 UNI lamellás korong 115 x 22 P80 10 db

AB203 UNI lamellás korong 125 x 22 P40 10 db

AB204 UNI lamellás korong 125 x 22 P60 10 db

AB205 UNI lamellás korong 125 x 22 P80 10 db

CIKKSZÁM SZEMCSEMÉRET HOSSZ X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (MM) DB / KARTON

S084 60 100 x 70 x 25 nincs kartonban

S085 80 100 x 70 x 25 nincs kartonban

S086 100 100 x 70 x 25 nincs kartonban

S087 120 100 x 70 x 25 nincs kartonban

S088 150 100 x 70 x 25 nincs kartonban

S089 180 100 x 70 x 25 nincs kartonban
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VÁGÓKORONG 
ÁLLVÁNY

12 tüskével
Cikkszám:   ST0011

01 Krémszínű 02 Vanília 03 Fehér csokoládé 04 Caffè latte 05 Napraforgó 06 Narancs 07 Sárgabarack

09 Azúrkék08 Mandarin

00 Fehér22 Pisztácia

21 Cherry

11 Világosszürke 12 Grafitszürke 13 Nugát 14 Korallpiros 10 Levendula

15 Vörösbor 16 Terrakotta 17 Lazac 18 Rózsaszín 19 Hegyi rét 20 Aloe Vera

A további árnyala- 
tokat Ön is egy- 

szerűen kikeverheti 
1:1 arányban

cikksz. 
T301HU

cikksz. 
T308HU

cikksz.
T315HU

cikksz. 
T302HU

cikksz. 
T309HU

cikksz. 
T316HU

cikksz. 
T303HU

cikksz. 
T310HU

cikksz. 
T317HU

cikksz. 
T304HU

cikksz. 
T311HU

cikksz.
T318HU

cikksz. 
T305HU

cikksz.
T312HU

cikksz. 
T319HU

cikksz. 
T306HU

cikksz. 
T313HU

cikksz. 
T320HU

cikksz. 
T322HU

cikksz.
T307HU

cikksz. 
T314HU

cikksz. 
T321HU

cikksz.  
T300HU

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

1:1 arányban 
fehérrel keverve

Árnyalat tisztán

BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK 
Kiváló fedőképesség • színtartóság • kopásállóság • páraáteresztés • nagy kihozatal

PANEL MAMUT GLUE
Méret: 20 x 28 cm
Cikkszám: P011HU

PANEL DŰBELRAGASZTÓ
Méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU

DENBIT BITUMENES  
VÍZSZIGETELŐ PANEL
Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P008HU

DENBIT BITUMENES  
VÍZSZIGETELŐ PANEL
Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P009HU

PALETTA / PAP-TÁBLA
Méretek: 65 x 95 cm
Cikkszám: P026HU

TÖMÍTŐK, SZILIKONOK,  
AKRILOK PALETTÁJA
Méretek: 21 x 29,5 cm
Cikkszám: P001HU

SZÍNPALETTA 
BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉKEK
Méretek: 21 x 5 cm
Cikkszám: P025HU

ELADÁSTÁMOGATÁS

PULTRA HELYEZHETŐ 
ÁLLVÁNY MAMUT

17

56

26

Kosar 12 db kartus szamara, 1 db szorolaptarto
(formatum: 1/3 A4), 1 db 7“ meretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0013HU

26 17

56

PULTRA HELYEZHETŐ  
ÁLLVÁNY DŰBELRAGASZTÓ

Kosár 12 db kartus számára, 1 db szórólaptartó
(formátum: 1/3 A4), 1 db 7“ méretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0016HU
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Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P027HU

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P028HU

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P016HU

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P017HU

Méret: 200 x 100 cm
Cikkszám: S4HU

Méret: 100 x 31 cm Cikkszám: S1HU
Méret: 150 x 47 cm Cikkszám: S2HU
Méret: 200 x 62 cm Cikkszám: S3HU

KÜLTÉRKÜLTÉR

AZONNAL 

ALKALMAZHATÓ

Egykomponensű 
vízszigetelés 

Tapadóhíd
Növeli az aljzat tapadóképességét. Nem nedvszívó alj-

zathoz is használható. Alkalmas továbbá nem szerkezeti 
és betonburkolatokhoz, téglafalakhoz, érett mészcement 
vakolatokhoz, umakarthoz, gipszkartonhoz, farostlemez-
hez, OSB lapokhoz, burkolatokhoz, padlólapokhoz, stb. 

2Anyagszükséglet: 0,15 – 0,20 kg/m .

Tömítőszalag
Az érintkezési és sarokhézagok, a falakban 
és a padlókban lévő üregek rugalmas tömí-
tésére. Tartós rugalmasságot biztosító 
kaucsuk szalag az S-T8 Kétkomponensű 
folyékony vízszigeteléssel való használatra.  

S-T70 alapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. 

Javítja a további rétegek tapadását. Vízzel hígítandó 
21:2 - 1:15 arányban. Kiadósság: amikor 40m /l.

Mélyalapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 
a további rétegek tapadását. Akár 25%-kal mélyebbre beszívódik, 
mint a közönséges alapozó. A nanorészecskéknek köszönhetően 
teljes beszívódás mellett akár 20mm-ig behatol az aljzatba. 

2Hígítás vízzel 1:0 - 1:1 arányban. Kiadósság: 4 - 24 m /l.

Erkély profil
Alkalmas erkélyek lemezeléséhez. Fő feladata a víz 
elvezetése az erkély homlokzati részén kívüli felületek-
ről. Előnye a könnyű szerelés. A profilt műanyag fólia 
védi, hogy a szerelés közben ne sérüljön.

FLEECEBAND szalag
Az erkély profil és a vízszigetelés második rétege közötti 

kapcsolat rugalmas tömítésére szolgál. Elülső oldalán nem 
szövött textíliával ellátott, mely lehetővé teszi az átfestést.

 A szalagot nagyfokú tapadóképesség jellemzi.

Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 2.

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu, www.denbraven.hu

Az aljzat előkészítése, 
a vízszigetelési rendszer részei

Munkafolyamat:

1. Alapozó bevonat
2. Egykomponensű vízszigetelés - KÜLTÉR 1. réteg
3. FLEECEBAND szalag
3. Tömítőszalag
4. Egykomponensű vízszigetelés - KÜLTÉR 2. réteg
    A padlóburkoló lap ragasztása C2 osztályú ragasztó 
    segítségével

KÜLTÉRI vízszigetelés
Egykomponensű 

Jellemzők:
Kitűnű vízzáróság
Nagy rugalmasság
Gyorsan száradó
Időjárásálló
Alacsony anyagszükséglet 

21 kg/m / 2 réteg 
Oldószermentes
Nagyfokú tapadóképesség 
az építési anyagokhoz
Azonnali alkalmazásra kész

Alkalmazás:
Bel- és kültéri
Vízszintes és függőleges 
felületekre
Betonra, téglafalra, cementrost 
és gipszkarton lapokra
Alkalmas anhidrit padlókra is
Burkolólap és csempe alá
Fürdőszobák, zuhanyzók, wc-k, 
mosókonyhák, pincék, konyhák, 
stb. szigetelése 

1 ábra

2 ábra 5 ábra

6 ábra3 ábra

4 ábra

Az aljzat előkészítése 
Tisztítsa meg az aljzatot a portól és 

a szabad szemcséktől. Az aljzat
 alapozóval való bekenése.

Az aljzat előkészítése
Alapozza le az aljzatot - és egyen-

lítse ki a nedvszívó képességét.

Felhordás - alkalmazás
Hordjon fel vízszigetelő 

anyagot a sarkakba.

Felhordás - alkalmazás
Illessze bele az első bevonat-
rétegbe a tömítőszalagot és 

a saroktömítéseket.

Felhordás - alkalmazás
Az egész felületre vigye fel 

az első réteget.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés 
második rétegét cross módszerrel 
(az előző rétegre merőlegesen).

Kiszerelés:
2,5kg
5kg 

13kg 

cikkszám: CH02919
cikkszám: CH0292
cikkszám: CH0293

Egykomponensű 
vízszigetelés

AZONNAL 

ALKALMAZHATÓ

FÜRDŐSZOBAFÜRDŐSZOBA

Az aljzat előkészítése, 
a vízszigetelési rendszer részei

Tapadóhíd
Növeli az aljzat tapadóképességét. Nem nedvszívó alj-
zathoz is használható. Alkalmas továbbá nem szerkezeti 
és betonburkolatokhoz, téglafalakhoz, érett mészcement 
vakolatokhoz, umakarthoz, gipszkartonhoz, farostlemez-
hez, OSB lapokhoz, burkolatokhoz, padlólapokhoz, stb. 

2Anyagszükséglet: 0,15 – 0,20 kg/m .

Tömítőszalag
Az érintkezési és sarokhézagok, a falakban és 
a padlókban lévő üregek rugalmas tömítésére. 
Tartós rugalmasságot biztosító kaucsuk szalag 
az S-T8 Kétkomponensű folyékony vízszigete-
léssel való használatra.  

S-T70 alapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 
a további rétegek tapadását. Vízzel hígítandó 1:2 - 1:15 arányban. 

2Kiadósság: amikor 40m /l.

Mélyalapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 

a további rétegek tapadását. Akár 25%-kal mélyebbre beszívódik, 
mint a közönséges alapozó. A nanorészecskéknek köszönhetően 

teljes beszívódás mellett akár 20mm-ig behatol az aljzatba. 
2

Hígítás vízzel 1:0 - 1:1 arányban. Kiadósság: 4 - 24 m /l.

Tömítőszalag - saroktömítések 
A sarokhézagok rugalmas rögzítésére 
szolgál. Tartós rugalmasságot biztosít 

az S-T8 Kétkomponensű folyékony 
vízszigeteléssel való használatra.

Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 2.

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu, www.denbraven.hu

Munkafolyamat:
1 ábra

2 ábra 5 ábra

6 ábra3 ábra

4 ábra

Kiszerelés:
2,5kg
5kg 

13kg 

cikkszám: CH0289
cikkszám: CH0290
cikkszám: CH0291

FÜRDŐSZOBA
Egykomponensű vízszigetelés

1. Alapozó bevonat
2. Egykomponensű vízszigetelés - FÜRDŐSZOBA 1. réteg
3. Tömítőszalag
4. Egykomponensű vízszigetelés - FÜRDŐSZOBA 2. réteg
A padlóburkoló lap ragasztása C2 osztályú ragasztó segítségével

Az aljzat előkészítése 
Tisztítsa meg az aljzatot a portól és 

a szabad szemcséktől. Az aljzat
 alapozóval való bekenése.

Az aljzat előkészítése
Alapozza le az aljzatot - és egyen-

lítse ki a nedvszívó képességét.

Felhordás - alkalmazás
Hordjon fel vízszigetelő 

anyagot a sarkakba.

Felhordás - alkalmazás
Illessze bele az első bevonat-
rétegbe a tömítőszalagot és 

a saroktömítéseket.

Felhordás - alkalmazás
Az egész felületre vigye fel 

az első réteget.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés 
második rétegét cross módszerrel 
(az előző rétegre merőlegesen).

Jellemzők:
Kitűnű vízzáróság
Nagy rugalmasság
Gyorsan száradó
Alacsony anyagszükséglet 

21 kg/m  2 rétegben
Oldószermentes
Nagyfokú tapadóképesség 
az építési anyagokhoz
Azonnali alkalmazásra kész

Alkalmazás:
Beltéri
Vízszintes és függőleges felületekre
Betonra, téglafalra, cementrost 
és gipszkarton lapokra
Alkalmas anhidrit padlókra is
Burkolólap és csempe alá
Fürdőszobák, zuhanyzók, wc-k, 
mosókonyhák, pincék, konyhák, 
stb. szigetelése

Vízszigetelő rendszer
ERKÉLY

Tapadóhíd
Növeli az aljzat tapadóképességét. Nem nedvszívó alj-

zathoz is használható. Alkalmas továbbá nem szerkezeti 
és betonburkolatokhoz, téglafalakhoz, érett mészcement 
vakolatokhoz, umakarthoz, gipszkartonhoz, farostlemez-
hez, OSB lapokhoz, burkolatokhoz, padlólapokhoz, stb. 

2Anyagszükséglet: 0,15 – 0,20 kg/m .

Tömítőszalag
Az érintkezési és sarokhézagok, a falakban 
és a padlókban lévő üregek rugalmas tömí-
tésére. Tartós rugalmasságot biztosító 
kaucsuk szalag az S-T8 Kétkomponensű 
folyékony vízszigeteléssel való használatra.  

S-T70 alapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. 

Javítja a további rétegek tapadását. Vízzel hígítandó 
2

1:2 - 1:15 arányban. Kiadósság: amikor 40m /l.
Mélyalapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 
a további rétegek tapadását. Akár 25%-kal mélyebbre beszívódik, 
mint a közönséges alapozó. A nanorészecskéknek köszönhetően 
teljes beszívódás mellett akár 20mm-ig behatol az aljzatba. 

2Hígítás vízzel 1:0 - 1:1 arányban. Kiadósság: 4 - 24 m /l.

Erkély profil
Alkalmas erkélyek lemezeléséhez. Fő feladata a víz 
elvezetése az erkély homlokzati részén kívüli felülete-
kről. Előnye a könnyű szerelés. A profilt műanyag fólia 
védi, hogy a szerelés közben ne sérüljön.

FLEECEBAND szalag
Az erkély profil és a vízszigetelés második rétege közötti 

kapcsolat rugalmas tömítésére szolgál. Elülső oldalán nem 
szövött textíliával ellátott, mely lehetővé teszi az átfestést.

 A szalagot nagyfokú tapadóképesség jellemzi.

Kétkomponensű folyékony 

vízszigetelés bel- és kültéri használatra

S-T8
Kétkomponensű folyékony 

vízszigetelés bel- és kültéri használatra

S-T8

Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 2.

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu, www.denbraven.hu

Az aljzat előkészítése, 
a vízszigetelési rendszer részei

1. Alapozó bevonat
2. Folyékony ragasztó 1. réteg
3. FLEECEBAND szalag
4. Tömítőszalag
5. Folyékony ragasztó 2. réteg

Munkafolyamat:
1 Ábra

2 Ábra 5 Ábra

6 Ábra

Az aljzat előkészítése 
Tisztítsa meg az aljzatot a portól 

és a szabad szemcséktől. 
Az aljzat alapozóval való bekenése.

A keverék előkészítése
Szórja bele a porszerű komponenst 

a folyékonyba. Alaposan keverje 
össze a két komponenst.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés 

első rétegét a sarkakba.

Felhordás - alkalmazás
Illessze bele az első bevonatrétegbe 

a tömítőszalagot és a saroktömítéseket.

Felhordás - alkalmazás
Az egész felületre vigye 

fel az első réteget.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés
 második rétegét cross módszerrel

(az első rétegre merőlegesen).

3 Ábra

4 Ábra

Kiszerelés:

3:1

7kg 
14kg 
21kg 

cikkszám: CH0274
cikkszám: CH0275
cikkszám: CH0276

S-T8 Kétkomponensű folyékony 
vízszigetelés bel- és kültéri használatra

Jellemzők:
Elsőosztályú vízzáróság
Ellenálló a meszes és klóros 
vízzel szemben
Nagyfokú, tartós rugalmasság
Radon elleni szigetelés 

2Alacsony anyagszükséglet 1,5 kg/m
Ellenálló a víznyomással szemben is
Minőségi felület
Nagyfokú tapadóképesség az építési 
anyagokhoz

Alkalmazás:
Bel- és kültéri
Falazott, beton és gipsz-
karton szerkezetek 
vízszigetelése
Burkolólap 
és csempe alá 
Fürdőszobákban, 
zuhanysarkakban, 
medencékben, teraszo-
kon, erkélyeken, stb.

Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 2.

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu, www.denbraven.hu

Az aljzat előkészítése, 
a vízszigetelési rendszer részei

Fürdőszobai vízszigetelési 
rendszer

RADON 

ELLENI 

VÉDELEM

Tapadóhíd
Növeli az aljzat tapadóképességét. Nem nedvszívó alj-
zathoz is használható. Alkalmas továbbá nem szerkezeti 
és betonburkolatokhoz, téglafalakhoz, érett mészcement 
vakolatokhoz, umakarthoz, gipszkartonhoz, farostlemez-
hez, OSB lapokhoz, burkolatokhoz, padlólapokhoz, stb. 

2
Anyagszükséglet: 0,15 – 0,20 kg/m .

Tömítőszalag
Az érintkezési és sarokhézagok, a falakban és 
a padlókban lévő üregek rugalmas tömítésére. 
Tartós rugalmasságot biztosító kaucsuk szalag 
az S-T8 Kétkomponensű folyékony vízszigete-
léssel való használatra.  

S-T70 alapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 
a további rétegek tapadását. Vízzel hígítandó 1:2 - 1:15 arányban. 

2Kiadósság: amikor 40m /l.

Mélyalapozó
Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét. Javítja 

a további rétegek tapadását. Akár 25%-kal mélyebbre beszívódik, 
mint a közönséges alapozó. A nanorészecskéknek köszönhetően 

teljes beszívódás mellett akár 20mm-ig behatol az aljzatba. 
2Hígítás vízzel 1:0 - 1:1 arányban. Kiadósság: 4 - 24 m /l.

Tömítőszalag - saroktömítések 
A sarokhézagok rugalmas rögzítésére 
szolgál. Tartós rugalmasságot biztosít 

az S-T8 Kétkomponensű folyékony 
vízszigeteléssel való használatra.

Kétkomponensű folyékony 

vízszigetelés bel- és kültéri használatra

S-T8
Kétkomponensű folyékony 

vízszigetelés bel- és kültéri használatra

S-T8

Munkafolyamat:
1 Ábra

2 Ábra 5 Ábra

6 Ábra

Az aljzat előkészítése 
Tisztítsa meg az aljzatot a portól 

és a szabad szemcséktől. 
Az aljzat alapozóval való bekenése.

A keverék előkészítése
Szórja bele a porszerű komponenst 

a folyékonyba. Alaposan keverje 
össze a két komponenst.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés 

első rétegét a sarkakba.

Felhordás - alkalmazás
Illessze bele az első bevonatrétegbe 

a tömítőszalagot és a saroktömítéseket.

Felhordás - alkalmazás
Az egész felületre vigye 

fel az első réteget.

Felhordás - alkalmazás
Hordja fel a Folyékony vízszigetelés
 második rétegét cross módszerrel

(az első rétegre merőlegesen).

3 Ábra

4 Ábra

Kiszerelés:

3:1

7kg 
14kg 
21kg 

cikkszám: CH0274
cikkszám: CH0275
cikkszám: CH0276

S-T8 Kétkomponensű folyékony 
vízszigetelés bel- és kültéri használatra

Jellemzők:
Elsőosztályú vízzáróság
Ellenálló a meszes és klóros 
vízzel szemben
Nagyfokú, tartós rugalmasság
Radon elleni szigetelés 

2Alacsony anyagszükséglet 1,5 kg/m
Ellenálló a víznyomással szemben is
Minőségi felület
Nagyfokú tapadóképesség az építési 
anyagokhoz

Alkalmazás:
Bel- és kültéri
Falazott, beton és gipsz-
karton szerkezetek 
vízszigetelése
Burkolólap 
és csempe alá 
Fürdőszobákban, 
zuhanysarkakban, 
medencékben, teraszo-
kon, erkélyeken, stb.

1. Alapozó bevonat
2. Folyékony ragasztó 1. réteg
3. Tömítőszalag
4. Folyékony ragasztó 2. réteg

KÜLTÉRI VÍZSZIGETELÉSI RENDSZERFÜRDŐSZOBAI VÍZSZIGETELÉSI RENDSZER

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – KÜLTÉREGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – FÜRDŐSZOBA

DEN BRAVEN-TÁBLÁK

STANDARD DEN BRAVEN-BANNER

ELADÁSTÁMOGATÁS

4 polc 15 db kartus számára
Cikkszám: ST0030HU

187

28,5
36

PAP ÁLLVÁNY KARTUS

4 polc 10 db kartus számára
Cikkszám: ST0027HU

PAP ÁLLVÁNY MAMUT

187

28,5
36



122

A kihelyezőállványok új, modulos megoldásáról kereskedelmi képviselőnknél érdeklődhet. A 650 mm-es modulszélesség 
mellett már az új, 1330 mm-es szélesség is rendelkezésre áll, amely ugyancsak jó szolgálatot tehet a bolti kihelyezés során.
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