


A JApánbAn kifeJlesztett Ms-poliMerek 
szülőhAzáJukbAn sikerrel védték Az 
épületeket A földrengések pusztító 

hAtásától. A folyAMAtos tökéletesítésnek 
köszönhetően Az építészet és Az ipAr egyre 

több területén hAsználJák őket. 

Mamut
ragasztók

Elérhető színek

fehér fekEtE

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

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
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

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.

AZONNAL TART

beMutAtJuk A den brAven 
4 Modern, nAgy szilárdságú 

rAgAsztóJát.  

A speCiálisAn Módosított, 
kiválóAn tApAdó  

Ms-poliMerek rugAlMAsAk  
és rendkívül tArtósAk.

IDőtLeN IDőK Óta AZ éLEn



CRYSTAL TOTAL

átlátszÓ

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?
•	 egyszerűen
•	 A ragasztót függőleges

csíkokban, kinyomópisztollyal
hordjuk fel

•	 erősen nyomjuk egymáshoz
a ragasztandó felületeket

•	 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

•	 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

legfontosAbb tulAJdonságAi közé  
tArtozik terMészetesen Az átlátszóság, 

vAlAMint A rugAlMAsság is.   
A legJobb Megoldást kínálJA Ahhoz, hogy A kötés  

kAMéleonként olvAdJon bele környezetébe. 

LÁTHATATLAN KÖTÉS

hol AlkAlMAzhAtó?
•	 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

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. 

RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG

Elérhető színekElérhető színek

fehér



muLTi

MAMUT RAGASZTÓ ZSEBBE

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!

fehér szÜrke

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 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

A MAMut glue Multi legnAgyobb 
előnye A sokoldAlúságA, ugyAnis

egyszerre rAgAszt és töMít.  
ennek köszönhetően hAsználAtA idő- és költségtAkArékos.

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

Elérhető színek



 azonnal 
tart! extra 

erő!

ragAsZtás 
és tÖMítéS!

HiGH TACK
total

multi

mAMUT HOSÖK
tAláLD MEG A saJátOD!

víztiszta 
kötés!

crystal


