Katalog produktów

Pianki poliuretanowe
Uszczelniacze silikonowe i akrylowe
Uszczelniacze i kity
Uszczelniacze dachowe i wodoodporne
Kleje
Produkty ognioodporne i żaroodporne
Taśmy
Środki czyszczące

Poliuretanowa piana pistoletowa 65
o zwiększonej wydajności.

Zalety: • Piana montażowa o nadzwyczajnej
gęstości i wytrzymałości • Doskonała struktura po
wyschnięciu (90% komórek zamkniętych) • Rozszerzony zakres temperatur od -5oC do +30ºC
• Zwiększona o 30% wydajność (65litrów z 1000ml),
krótki czas utwardzania.

Zakres temperatury
stosowania od -5°C do +30°C

Jednoskładnikowy poliuretanowy klej do klejenia
płyt izolacyjnych przy ocieplaniu budynków
metodą BSO, oraz klejenia styropapy
jednostronnie powlekanej przy ociepleniu
dachów na stare podłoża bitumiczne, beton i
blachy. Aprobata ITB.
Zastosowanie: • Klejenie płyt izolacyjnych podczas
ocieplania budynków metodą BSO, klejenie płyt
styropapowych (jednostronnie powlekanych) przy
ocieplaniu dachów i stropodachów • Klejenie płyt
izolacyjnych przy ocieplaniu podziemnych części
budynków (fundamenty).
Zalety: • Przyczepność niemal do wszystkich
materiałów budowlanych, doskonałe właściwości
klejące i uszczelniające, zakres temperatur pracy
-5oC do +30ºC, minimalna rozszerzalność po
aplikacji, szybkość wykonywania pracy, czystość
wykonywania pracy.

Premium
GunFoam 65

Poliuretanowa piana pistoletowa Premium
GunFoam 65 o zwiększonej wydajności.
• Montaż drzwi i okien • Wypełnianie
otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna
Zalety: • Doskonała struktura piany po wyschnięciu,
krótki czas utwardzania, zwiększona wydajność
(65 litrów z 1000 ml), niska rozszerzalność po
aplikacji max 30%.

Kartusz

Bitumiczny Uszczelniacz Dekarski.

Zastosowanie: • Przeznaczony do uszczelnień i
napraw bitumicznych pokryć dachowych takich jak
papy, gonty, lepiki, jak również uszczelnień przy
obróbkach blacharskich na dachach płaskich, oraz
uszczelnień i napraw dekarskich.
Cechy charakterystyczne: • Doskonała
przyczepność do większości materiałów
budowlanych, odporny na działanie wilgoci i
promienie UV, elastyczny nawet w temperaturze
poniżej 0oC. Nadaje się również na mokre i wilgotne
powierzchnie.

Kartusz

Doskonały uszczelniacz na bazie akrylatów i
rozpuszczalników organicznych.
Zastosowanie: • Do robót zewnętrznych jak i wewnętrznych, naprawy i uszczelnienia wszelkich pokryć
dachowych, uszczelniania w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych, uszczelniania w robotach
wentylacyjnych.
Cechy charakterystyczne: Odporny na zmienne
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
odporny na długotrwałe działanie wilgoci i pleśnie,
daje się malować, można stosować na mokre
powierzchnie, doskonała przyczepność do
większości materiałów budowlanych.

Kartusz

Klej montażowy Premium SuperFix na bazie
dyspersji polyacrylatów.
Zastosowanie: • Klejenie listew montażowych,
elementów drewnianych i drewnopochodnych,
drobnych elementów z kamienia naturalnego
ceramiki, itp.
Cechy charakterystyczne: • Nie zawiera
agresywnych rozpuszczalników co czyni go
produktem o szerokim spektrum zastosowania,
odporny na promieniowanie UV, nie stosować w
miejscach stałego kontaktu z wodą.

Poliuretanowa piana pistoletowa ognioodporna.

Kartusz

Uszczelniacz do pieców.

d

Kartusz

Silikon uniwersalny.
Zastosowanie: • Prace ogólnobudowlane,
szklarskie, przy uszczelnianiu elementów
wentylacyjnych, do uszczelnień w domu, garażu
i ogrodzie.
Cechy charakterystyczne: • Doskonała
przyczepność do większości materiałów
budowlanych, odporny na UV i zmienne warunki
atmosferyczne, silikon octanowy.
Kolory: biały, bezbarwny, brązowy, czarny, szary

Kartusz

Silikon sanitarny
Zastosowanie: • Uszczelniania w łazienkach,
kuchniach i pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności, fugowanie i uszczelnienia przy montażu
ceramicznej armatury sanitarnej, brodzików i wanien
emaliowanych, itp.
Cechy charakterystyczne: • Doskonała
przyczepność do większości materiałów
budowlanych, odporny na UV i zmienne warunki
atmosferyczne, silikon octanowy.
Kolory: biały, bezbarwny, brązowy, czarny, szary

Kartusz

Uszczelniacz akrylowy
Zastosowanie: • Uszczelnianie i wypełnianie spoin,
pęknięć, rys • Naprawa drobnych ubytków przed
malowaniem, uszczelnianie przy obróbkach drzwi
i okien, maskowanie połączeń elementów
dekoracyjnych itp.
Cechy charakterystyczne: • Doskonała
przyczepność do większości materiałów
budowlanych • Odporny na promieniowanie UV,
po wyschnięciu odporny na wilgoć, daje się
malować wszystkimi rodzajami farb, nie stosować
w przypadkach stałego kontaktu z wodą.

Środek do usuwania utwardzonej pianki.

Zastosowanie: • Usuwanie zaschniętej piany
poliuretanowej z zabrudzonych powierzchni.
Czyszczenie pistoletów zarówno zewnątrz jak i
wewnątrz.

Zalety: • Doskonała struktura po wyschnięciu
• Krótki czas utwardzania, zakres temperatury
stosowanie +5oC do +30ºC, doskonałe właściwości
wypełniające.

520 ml
300 ml

Poliuretanowa piana wężykowa.

Cechy charakterystyczne: • Doskonałe
właściwości wypełniające, zakres temperatury
stosowanie +5oC do +30ºC, łatwa w użyciu,
krótki czas utwardzania.

Poliuretanowo-akrylowa taśma samorozprężna

samorozprężna

Przebadane dermatologicznie • Zawieraja witamine E i aloes

Środek do usuwania nieutwardzonej piany
poliuretanowej.

Zastosowanie: • Usuwanie nieutwardzonej piany
z ram okiennych, ubran i innych powierzchni,
czyszczenia pistoletów zarówno z zewnatrz jak
i od wewnatrz.

Kartusz

Klej montażowy na bazie rozpuszczalnika
neoprenowego.
Zastosowanie: • Montaż listew przypodłogowych,
odbojników i listew montażowych. Klejenie drewna
i materiałów drewnopochodnych, wklejanie płytek
dekoracyjnych, ceramicznych itp.

• Ze względu na rozpuszczalnik nie
stosować do styropianu i delikatnych tworzyw
sztucznych.

Kartusz

Klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej.
Zastosowanie: • Klejenie elementów dekoracyjnych
wykonanych ze styropianu lub poliuretanu, klejenie
listew styropianowych cokołowych, styropianowych
kasetonów, oraz innych lekkich elementów
dekoracyjnych.
Cechy charakterystyczne: • Dobra przyczepność
do większości materiałów budowlanych, takich jak:
polistyren, drewno, kamień nie polerowany, beton,
płyty ścienne, ceramika, silikat, cegła, itp.
• Odporny na promieniowanie UV i wilgotność.
Kolor: Biały
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