CS 25 Szaniter
szilikon

Rendkívül rugalmas tömítôanyag
különféle színekben

CS 25 Szaniter
szilikon
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• idôjárás- és UV-álló
• kül- és beltéri
• ecetsavasan térhálósodó
• gombásodás- és penészálló
(új MicroProtect formula)
• nagy színválaszték
• nem színezôdik el
• hosszantartó rugalmasságot biztosít
• nem reped, nem zsugorodik
• hôállóság: -40°C és + 120°C
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Rendkívül rugalmas tömítôanyag
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Jellemzôi
• akril bázisú
• fehér színû
• átfesthetô
• kül- és beltéri
• hôállóság: -20°C és +80°C között

Jellemzôi
• öregedés- és idôjárásálló
• nedvesség- és gombásodás álló
• kiválóan tapad csaknem valamennyi
felülethez
• kül- és beltéri
• ecetsavasan térhálósodó
• fehér és transzparens színû

Alkalmazási terület
Akril bázisú tömítôanyag nyílászárók csatlakozási fugáinak
tömítésére, kisebb falrepedésekhez és lábazati szegélyek
átfesthetô tömítésére. Megtapad: téglán, betonon, vakolaton,
fán, eloxált alumíniumon. Kültéri felhasználás esetén átfestése
javasolt.

Alkalmazási terület
A Ceresit Universális szilikon egykomponensû, nedvesség
hatására kötô, szilikon tartalmú szigetelô- és tömítôanyag,
amelynek felhasználási területe rendkívül széles. Különösen
ajánlott ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád, zuhanytálca és
mosdókagyló beépítések eseténben a csatlakozási hézagok
vízhatlan tömítésére stb. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem
alkalmazható fémfelületek (elszínezôdés veszélye) valamint
cement- és mésztartalmú építôanyagok tömítésére (lúgos kémhatás).
Kiszerelés: 280 ml

Bízhat a minôségben!

Az Ön Ceresit partnere:
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Kiszerelés: 280 ml

Kiszerelés: 280 ml

Bízhat a minôségben!
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A Ceresit CS 25 szaniter szilikon egykomponensû, nedvesség hatására kötô, szilikon bázisú szigetelô- és tömítôanyag.
Jellemzô alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak tömítésére szolgál fürdôszobákban és vizes helyiségekben. Az új,
MicroProtect összetételnek köszönhetôen háromszor hatékonyabb gombásodás- és penészedés elleni védelmet tesz
lehetôvé a hagyományos szaniter szilikonokhoz képest.
Hosszantartó védôképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el.

Rugalmas, átfesthetô tömítôanyag

Rendkívül rugalmas tömítôanyag
különféle színekben
fehér

Jellemzôi

Fali akrilát

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543
Alkalmazástechnikai tanácsadás: (+36-30) 919-2926

Oldószer tartalmú, rugalmas,
vízzáró tömítôanyag
Jellemzôi
• víztaszító
• bitumen tartalmú
• azbesztmentes
• nem csöpög, nem folyik
• kiválóan tapad nedves felületre is
• fekete színû

Alkalmazási terület
Elsôsorban a zsindelytetôknél elôforduló tetôáttörések, hézagok, rések és repedések vízálló tömítésére alkalmas, akár esôs
idôben is. Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz (fa, bitumenes
lemez, horganylemez, beton, tégla, mûanyag stb.) Alkalmas
továbbá tetôszerkezeti elemek (pl. kémény, tetôtéri ablak,
antenna kivezetés stb.) csatlakozási tömítésére és ragasztására, valamint csapadékvíz összefolyó, ereszcsatorna és egyéb
épületszerkezeti elem illeszkedési hézagainak kitöltésére is. A
megkötött tömítô UV-álló, ellenáll a tartós nedvességnek és az
idôjárás viszontagságainak.

Univerzális purhab

Téli purhab

Purhab tisztító

Egykomponensû poliuretán tömítôhab,
nyílászárók beépítéséhez és
réskitöltéshez

Egykomponensû poliuretán tömítôhab,
nyílászárók beépítéséhez és
réskitöltéshez, télen is

Oldószertartalmú tisztítószer, friss
purhab eltávolítására

Jellemzôi
• egységes, tömör habszerkezet
• nem zsugorodik
• jó hô- és hangszigetelô képesség
• jó réskitöltô képesség

Alkalmazási terület

Jellemzôi
• -10°C és +25°C közötti hômérsékleten
alkalmazható
f

• ormatartó, nem zsugorodik
• minden szokásos
építôanyagon megtapad
• jó réskitöltô képesség

Alkalmazási terület

Egykomponensû poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez
(tömítés és szigetelés), a legkülönbözôbb rések kitöltésére,
hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók
rögzítéséhez mechanikus rögzítô elemeket, ajtó- és ablakkeret kitámasztókat kell alkalmazni. Felhasználható: +5°C
feletti hômérsékleten. Kapható: hagyományos és pisztolyos változatban

Egykomponensû poliuretán hab, amely téli idôjárási
körülmények között is alkalmas nyílászárók beépítéséhez
(tömítés és szigetelés), a legkülönbözôbb rések kitöltésére,
hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók
rögzítéséhez mechanikus rögzítô elemeket, ajtóés ablakkeret kitámasztókat kell alkalmazni. Kapható: hagyományos vagy pisztolyos változatban

Kiszerelés: 500 ml, 750 ml

Kiszerelés: 750 ml

Jellemzôi
• oldószertartalmú
• fémfelületeket zsírtalanít
• CFC-mentes
• adaptere illeszkedik a forgalomban
lévô adagoló pisztolyokhoz

Alkalmazási terület
A Ceresit PU Profi tisztító eltávolítja a friss, még meg nem
száradt purhabot a szennyezett felületekrôl. A flakonhoz
rögzített mûanyag szórófej segítségével a tisztítószer könynyedén az adott felületre permetezhetô. A tisztítóflakon
szabvány adaptere illeszkedik az általánosan elterjedt purhab kinyomó pisztolyokhoz. A pisztoly belsejének alapos
tisztítását a hajtógáz által kifejtett magas nyomás is segíti.
Kiválóan alkalmas fémfelületek zsírtalanítására.
Kiszerelés: 500 ml

Kiszerelés: 280 ml

Bízhat a minôségben!

Tômítôk és Purhabok

Bitumenes
zsindelytömítô

