Mamut
ragasztók
IDŐTLEN IDŐK ÓTA AZ ÉLEN

AZONNAL TART

A Mamut Glue High Tack a MAMUT CSALÁD
legismertebb és legelterjedtebb tagja.

A Japánban kifejlesztett MS-polimerek
szülőhazájukban sikerrel védték az
épületeket a földrengések pusztító

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.

hatásától. A folyamatos tökéletesítésnek
köszönhetően az építészet és az ipar egyre
több területén használják őket.

Bemutatjuk a Den Braven
4 modern, nagy szilárdságú
ragasztóját.
A speciálisan módosított,
kiválóan tapadó
MS-polimerek rugalmasak
és rendkívül tartósak.

HOL ALKALMAZHATÓ?

•
•
•

Egyszerűen alkalmazhatók

•

Kiváló a hosszú távú időjárás-állóságuk

•

Nedves aljzathoz is jól tapadnak,
nem alakítanak ki buborékokat
+5 °C-tól használhatók
Környezetkímélőbb a gyártásuk
és az alkalmazásuk

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
felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót pontokban vagy
csíkokban, kinyomópisztollyal
hordjuk fel
• Erősen nyomjuk egymáshoz
a ragasztandó felületeket
• Ezzel kész is, további mechanikus
rögzítés nem szükséges

MIRE ÜGYELJÜNK?

•
•
•

Az aljzatnak tisztának, zsírtól és
olajtól, portól és szabad szemcséktől
mentesnek kell lennie
Fontos a ragasztó megfelelő
mennyisége a ragasztási felület és
tömeg függvényében
PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen
ragasztására nem alkalmas

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
tartományban hőálló
Tartósan rugalmas

Elérhető színek

fehér

fekete

TOTAL

CRYSTAL

LÁTHATATLAN KÖTÉS

RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG

Legfontosabb tulajdonságai közé
tartozik természetesen az átlátszóság,
valamint a rugalmasság is.

A Mamut Glue Total legnagyobb előnye
az 50 kg/cm2-es végső szilárdság.
NA legjobban ezért azokon a helyeken érvényesül,
ahol maximális szilárdságú, rugalmas kötés szükséges.

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

HOL ALKALMAZHATÓ?

•
•
•

•

Beltérben
Az építőanyagok többségén (fa,
kerámia, kő, beton, falazat, üveg,
fém és egyebek)
Vízhatlan kötés kialakítására,
zuhanyválaszfalak,
bútorvasalatok, dekorációs
elemek ragasztására
Professzionális és háztartási
felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

•
•

Elérhető színek

•
•

átlátszó

Egyszerűen
A ragasztót függőleges
csíkokban, kinyomópisztollyal
hordjuk fel
Erősen nyomjuk egymáshoz
a ragasztandó felületeket
A megkötésig szorítókkal vagy
támasztékkal rögzítsük a
ragasztandó elemeket

HOL ALKALMAZHATÓ?

MIRE ÜGYELJÜNK?

•
•

•

•

•

•
•

Az aljzatnak tisztának, zsírtól
és olajtól, portól és szabad
szemcséktől mentesnek kell lennie
PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen
ragasztására nem alkalmas
A ragasztó megkötéséig
a ragasztandó tárgyakat
mechanikusan rögzíteni kell
UV-érzékenysége miatt
elsősorban beltérbe javasolt

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
tartományban hőálló
Tartósan rugalmas

•
•

Bel- és kültéren egyaránt
Az építőanyagok többségén (fa,
OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton,
falazat, üveg, fém és egyebek)
Ragasztott szerkezeti kötések
kialakítására az építő- és a
gépiparban
Bádogoselemek, bútorok, lépcsők,
párkányok és egyebek ragasztására
Professzionális és háztartási
felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót függőleges csíkokban,
kinyomópisztollyal hordjuk fel
• A ragasztandó tárgyat erősen
nyomjuk rá a felületre
• A megkötésig szorítókkal vagy
támasztékkal rögzítsük
a ragasztandó elemeket

MIRE ÜGYELJÜNK?

•
•
•

Az aljzatnak tisztának, zsírtól és
olajtól, portól és szabad szemcséktől
mentesnek kell lennie
PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen
ragasztására nem alkalmas
A ragasztó megkötéséig
a ragasztandó tárgyakat
mechanikusan rögzíteni kell

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
tartományban hőálló

Elérhető színek

fehér

MAMUT RAGASZTÓ ZSEBBE
multi

RAGASZTÁS ÉS tömítés
A Mamut Glue Multi legnagyobb
előnye a sokoldalúsága, ugyanis
egyszerre ragaszt és tömít.

Ennek köszönhetően használata idő- és költségtakarékos.

HOL ALKALMAZHATÓ?

•
•
•
•
•
•

Elérhető színek

fehér

szürke

Bel- és kültéren egyaránt
Az építőanyagok többségén (fa, OSBlemez, gipszkarton, kő, beton, falazat,
üveg, fém és egyebek)
Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők,
párkányok és hasonlók ragasztására
Dilatációs hézagok tömítésére
Vakolat, falazat és beton repedéseinek
és hasadásainak javítására
Professzionális és háztartási
felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?
• Egyszerűen
• A ragasztót függőleges csíkokban,
kinyomópisztollyal hordjuk fel
• Erősen nyomjuk egymáshoz
a ragasztandó felületeket
• A megkötésig szorítókkal vagy
támasztékkal rögzítjük
a ragasztandó elemeket

HOGYAN KITTELJÜNK?

•
•

A kittet a kinyomópisztoly segítségével,
vékony csíkokban hordjuk fel
A felhordást követően 10 percen
belül simítsuk el

MIRE ÜGYELJÜNK?

•
•
•

Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól,
portól és szabad szemcséktől mentesnek
kell lennie
PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen
ragasztására nem alkalmas
A ragasztó megkötéséig a ragasztandó
tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

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 tartományban
hőálló

EGYEDÜLÁLLÓ!
Ha tudja, hogy biztosan nincs
szüksége egy egész kartusra,
vagy szeretné, ha valamelyik
MAMUT ragasztó mindig kéznél
lenne, válassza kis kiszerelésű
ragasztóinkat.
A HIGH TACK és CRYSTAL
ragasztókat kisebb
sürgősségi csomagolásban is
megtalálhatja kínálatunkban.
Hiszen a kis ragasztás is
világhírű ragasztót érdemel!

mAMUT HOSÖK
TALÁLD MEG A SAJÁTOD!
HIGH TACK
azonnal
tart!

crystal
víztiszta
kötés!

total
extra
erő!

multi
RAGASZTÁS
ÉS TÖMÍTÉS!

