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A Soudalról
A Soudal 1966-ban Belgiumban jött létre, melyet Vic Swerts alapított egy kis helyi vállalkozásként.  
A családi cég gyorsan piacvezető nagyvállalattá vált a poliuretán habok, tömítők, ragasztók,  
tetőszigetelő anyagok piacán. A SOUDAL 2016-ra az éves 100 millió flakon legyártott PU habbal  
a világ legnagyobb purhab gyártójává nőtte ki magát. A Soudal Holding, több mint 2 550 főt alkalmaz, 
ebből 1000 főt Turnhoutban, Belgiumban. A vállalat 60 leányvállalattal, több mint 120 országban  
van jelen. Éves forgalma több, mint 680 millió euro. További érdekes információk találhatóak  
a SOUDAL-ról a www.soudal.hu oldalon.

www.soudal.hu

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20

Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOUDAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810
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A Soudal segít a választásban

Könnyen nyitható színes kartonok

Építő

Tetős termékek

Könnyen beazonosítható a színkód alapján  
 
Minden terméknek saját színe van: kék 
a szaniter szilikon, piros az építőipari 
szilikon, zöld az akril, stb…..

Könnyen nyitható doboz   
 
A perforációnak köszönhetően.

Nyitott karton, színkóddal  
 
Termékazonosítás színkódok alapján 
a megfelelő anyagválasztásához.

Minden Soudal tömítőanyag rendelkezik szinkóddal,  
termék csoportonként

Parkett Szaniter

Akryl
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Termék megjelenés
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m
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Termék színe

Termékcsoport szín kódja

Felhasználói kör szín kód „yellow”

Alkalmazási kép

Termék név

Jellemző felületek

Jellemzők

Gyártói információk, mennyiség,
veszélyességi ikonok, EAN kód

Alkalmazások

Alternatív termékek

Tulajdonságok

'Professional Quality' logo
Soudal Logo
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Tartósan rugalmas, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril és 
más érzékeny anyagok tömítésére is (kivéve PE, PP, Teflon). Kül- és beltéren egyaránt  
használható. Nem festhető. UV-álló. Hőállóság: -60°C és +120°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, 
alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más 
építési anyagok tömítéséhez is.

transzparens 103245

15/doboz 300 ml

5411183033559 

fehér 103246 5411183033566 

szürke 104461 5411183013919

barna 102254 5411183411449 

fekete 104466 5411183013933

bézs 103978 5411183001695

NEUTRÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és  
beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadást biztosít a legtöbb alapfelülethez  
(kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV-álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, 
csempéhez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható.  
Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

transzparens 103230

15/doboz 300 ml

5411183033498

fehér 103234 5411183033504 

szürke 109711 5411183038547

fekete 103414 5411183033726 

barna 106553 5411183035195

UNIVERZÁLIS SZILIKON

Az üvegező szilikon egy tartósan rugalmas ecetsavas tömítőanyag, amely kiváló  
tapadó erővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt, mint 
például: tégla, fém és fa felületek (kivéve PE, PP, Teflon).  Teljes kikötés után színtartó  
és UV-álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia, porcelán,  
csempe és üveg felületeken... Kiváló tapadás korróziómentes fémszerkezeteken is. Külső és  
 belső felhasználásra egyaránt használható.

transzparens 117977 15/doboz 300 ml 5411183085541

ÜVEGEZŐ SZILIKON

Az EXPRESSZ neutrális szilikon egy gyorskötésű, szagtalan tömítőanyag, mely kiválóan  
tapad számos szintetikus, illetve érzékeny építőipari felületen, kültéren és beltéren  
egyaránt. 30 perc után nem igényel kitámasztást és nem ragad meg rajta a por.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium,  
vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok 
tömítéséhez is.

transzparens 132269 12/doboz 300 ml 5411183143838

NEUTRÁLIS SZILIKON EXPRESSZ
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Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és 
zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). 
Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt hasznalható.  
UV-álló. Hőállóság -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK :
Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan  
nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia,  
zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

transzparens 117973
15/doboz 300 ml

5411183085503

fehér 117974 5411183085510

SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

A szaniter szilikon express, egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amely 2 óra  
után víztömítő hatással rendelkezik. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, penészgátló 
adalékkal van ellátva. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére,  
padló, szaniter elemek, üveg, akril, alumínium és fa esetén is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rugalmas tömítést biztosít a magas páratartalmú helyiségekben is, pl. konyha, fürdő,  
WC, mosó és szárítóhelyiség, hűtőhelyiségek esetében, a szaniterek, csempe fugák,  
csapok és zuhanykiállások környékén.

fehér 124150 12/doboz 300 ml 5411183116702

SZANITER SZILIKON EXPRESSZ

Tö
m

ítő
k

Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben 
kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető.  
Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól  
+120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden olyan helyiségben,  
ami tartósan vízzel érintkezik.

SZANITER ECETSAVAS SZILIKON

transzparens 103217

15/doboz 300 ml

5411183033443 

fehér 103218 5411183033450

szürke 124547 5411183119956

bézs 106481 5411183035164

manhattan 110586 5411183041622
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A vakolatjavító tömítőanyag egy akril alapú vizes/diszperziós, szemcsés szerkezetű  
tömítő, ami struktúráját tekintve hasonló a természetes vakolathoz. Tökéletes  
tapadással bír minden porózus építőipari felületen, mint pl: vakolat, gipszkarton,  
habbeton, fa és természetes kövek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kötés után festhető..

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rések és üregek kitöltéséhez, beton és vakolt felületen.

fehér 123109 15/doboz 300 ml 5411183108516 

VAKOLATJAVÍTÓ AKRIL

         

Rendkívül jó minőségű, vizes bázisú tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. 
Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazható légmentes tömítőként pl.: ablakpárkány, téglafal, fal és mennyezet között, 
lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

fehér 103228

15/doboz 300 ml

5411183033467 

szürke 109712 5411183038554

barna 102265 5411183411944 

AKRIL

Az Akril Express egy vizes bázisú tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes  
tapadó erővel bír minden porózus felületen, mint pl: tégla, beton, gipszkarton, fa.   
Elsősorban a belső dekorációs felületek kialakításához ajánlott.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rések és üregek kitöltéséhez beton, vakolt falfelületen, nyílászáró és falszerkezet, padló, 
plafon és oldalfalak találkozásánál.

fehér 122878 12/doboz 300 ml  5411183107106

AKRIL EXPRESSZ

A gyorskötésű, könnyű akril tömítő glett, kitűnő tapadással bír minden porózus  
felületen. Zsugorodás mentesen feldolgozható repedések, üregek kitöltéséhez, belső  
falazat és födém esetén is.

FELHASZNÁLÁS MÓDJAK:
Az alapfelület legyen tiszta és száraz. A nedvszívó felületeket szükség szerint  
nedvesítsük. A nagyobb üregeket több rétegben töltsük ki. A rétegek közötti várakozási  
idő 1 óra legyen minimum. A felület eldolgozható szappanos szerszámokkal. Szükség  
esetén csiszolható, de csak a kikötés után. Feldolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig.

fehér 123774 6/doboz 0,9 l 5411183112018 

fehér 122873 1/doboz 2,5 l  5411183112025

KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ GLETT
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Kiváló minőségű, akril bázisú, parkettatömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető  
is. Oldószermentes. Hőállóság: -20°C és +80°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Parketta felületén lévő kisebb repedések és rések tömítésére. Minden fa típushoz 
alkalmazható, akár laminált parkettához is. Minden hagyományos parketta felületen 
alkalmazható. Szegélyek, áttörések, illesztések tömítésére is alkalmas.

juhar 111258

15/doboz 300 ml

5411183043596

nyír 113089 5411183051133

bükk 111260 5411183043619

tölgy 111261 5411183043626

cseresznye 111259 5411183043602

mahagoni 113090 5411183051140

PARKETTATÖMÍTŐ

Tö
m

ítő
k
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A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, 
papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként minden méretben és vastagságban. 
Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, víznek és 
fagynak. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, 
sebességváltókban és motorokban egyaránt. Szintén használható hűtő és fűtő  
rendszerekben.

fekete 123008
15/doboz 300 ml

5411183107465

piros 117975 5411183085572 

piros 120035 12/doboz bliszter 60 g 3498781004275 

HŐÁLLÓ SZILIKON

         

A kályhatömítő egy cementbázisú tömítőanyag, mely akár 1500°C-ig hőálló tömítést 
biztosít. A teljes kötés után nem reped és nem töredezik. Oldószer és azbesztmentes.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kályhák és kazánok tömítésére; fugák és nyílások tömítésére, ahol magas  
hőmérsékletnek van kitéve, füstcsövek tömítésére.

fekete 106649 15/doboz 300 ml 5411183035348

KÁLYHATÖMÍTŐ

         

A REPAIR EXPRESS CEMENT egy szemcsés struktúrájú tömítő, mely ideális repedések, 
hézagok kitöltésére, sérült téglaanyagok javításához. A termék kül- és beltérre egyaránt 
alkalmas. Használatra kész termék, nem igényel semmilyen adalékot, vagy bármilyen 
nehéz szerszámot. Szilikonpisztollyal használható. Kötés után festhető, illetve csiszolható. 
A felületnek por- és zsírmentesnek kell lennie a termék használatát megelőzően.  
Ideális alkalmazási hőmérséklet +5°C és 40°C között.

szürke 131986 12/doboz 300 ml 5411183147614 

REPAIR EXPRESS CEMENT

Az akváriumragasztó egy tartósan rugalmas, algaálló tömítő üvegezési munkálatokhoz. 
Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és beltérre egyaránt  
használható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál.  
Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll édes és tengervíz esetén is.

transzparens 117985 15/doboz 300 ml 5411183085534

fekete 105751 15/doboz 310 ml 5411183008809

AKVÁRIUMRAGASZTÓ
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Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható gépipari tömítő, amely alkalmazható  
filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként. Tartósan rugalmas 
tömítő, mely ellenáll az üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, továbbá víz és fagyálló. 
Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
FFém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, 
sebességváltókban és motorokban egyaránt. Rugalmas tömítés hűtő és fűtő  
rendszerekben.

piros 120035 12/doboz bliszter 60 g 3498781004275

HŐÁLLÓ SZILIKON  TUBUSOS, BLISZTERES

         

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, kiváló minőségű ecetsav tartalmú, 
egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltéren egyaránt használható. Nagyon  
jó tapadás a legtöbb alapfelületen (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Könnyű 
alkalmazhatóság. Színtartó, UV-álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tégla, fa, gipszkarton, csempe, porcelán, üveg. Gépjárműipari területen szintén  
alkalmazható.

transzparens 120032
12/doboz bliszter 60 g

5411183038219

fehér 120031 5411183038226

UNIVERZÁLIS SZILIKON  TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű 
szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, 
PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. 
Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Kiválóan alkalmazható fürdőszobában, zuhanyzókban, és minden olyan helyiségben,  
mely tartósan vízzel érintkezik.

transzparens 120034
12/doboz bliszter 60 g

5411183038233

fehér 120033 5411183038240

SZANITER SZILIKON  TUBUSOS, BLISZTERES
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Fix ALL®

Kövessen minket a
Facebook-on!
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A FIX ALL Flexi egy kiváló minőségű, egy komponensű, kifejezetten rugalmas SMX®  
bázisú ragasztó és tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős szerkezeti ragasztó/tömítő fémek, műanyagok, faanyagok, kövek 
közé, akár közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyilászárótokok,  
ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.  
Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban 
egyaránt.

fehér 111715

12/doboz 290 ml

5411183045163 

barna 106038 5411183017016

fekete 106039 5411183017030

szürke 106037 5411183017023

FIX ALL FLEXI

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű, víztiszta, egy komponensű, SMX® bázisú  
ragasztó és tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák, közvetlenül  
egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, 
küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti 
csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

transzparens 119382 12/doboz 290 ml 5411183080549

FIX ALL CRYSTAL

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű egykomponensű, kiemelkedő kezdeti  
tapadással bíró (150 kg/m2), SMX® bázisú ragasztó és tömítő, melynek a végső  
ragasztóereje 3200 kg/m2.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül 
egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, 
küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő és vibráló szerkezeti 
csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

fehér 119381 12/doboz 290 ml 5411183089532

FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL Turbo egy SMX® bázisú gyors kötésű termék, mely 20 percen belül eléri kötési 
erejének 80%-át. Alkalmas szinte bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari  
felülethez, magas, végleges ragasztó erővel.

fehér 126857 12/doboz 290 ml 5411183124639

FIX ALL TURBO
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A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egy egykomponensű, nagy ragasztóerővel  
rendelkező, SMX® bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben rugalmas ragasztó. 
Univerzálisan alkalmazható minden alapfelületen és építőanyagon.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
A legtöbb építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt. Vízszintes 
felületen: hidegburkolat, természetes kő burkolat, szőnyeg stb. Függőleges felületen: 
minden falburkolat és panel, „Inox” panelek stb. Nedves felületen is alkalmazható  
(pl. vizes helyiségekben).

fehér 120137 4 kg 5411183093379

FIX ALL FLOOR & WALL

A FIX ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egy komponensű, SMX® bázisú ragasztó  
és tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz. Tömítési feladatokhoz, javításokhoz,  
rögzítésekhez kiválóan alkalmas. Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztirol, poliészter, 
műanyagok, üveg, plexi, stb. felületek ragasztásához.

transzparens 116347 10/doboz 20 ml 5411183077492

FIX ALL ULTRA

FIX ALL BLISZTERES

A FixAll termékek elérhetőek tubusos változatban is! Classic (Nagy rugalmasságú  
univerzális ragasztó-tömítő), High Tack (Magas kezdeti ragasztóerővel) és Crystal (Víztiszta) 
termékek, kül és beltérre, tömítésre és ragasztásra egyaránt.

fehér 108107 10/doboz 80 ml 5411183029040

fehér 122392 10/doboz 80 ml 5411183104471

transzparens 122393 10/doboz 80 ml 5411183104488
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A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztó erejű, 
SMX® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia 
cserepekhez, számos más, építkezésen előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). 
Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. 
Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

szürke 124898 12/doboz 290 ml 5411183120495

COLOZINC

         

A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez. 
Alkalmazható csempe, beton, tégla, fa, műanyag poliuretán hab, valamint számos  
további építési anyaghoz. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések és repedések 
tömítésére, valamint ereszcsatornák összekötésére.

BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

A Colotuile egy kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű poliuretán bázisú 
cserépragasztó/tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez. Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést. 
Festhető.

piros 106335 12/doboz 310 ml  5411183009455

COLOTUILE CSERÉPRAGASZTÓ

Kiváló minőségű, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más  
épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő  
anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. 
Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

transzparens 117979 15/doboz 300 ml 5411183085565

SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ
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fekete 106650 15/doboz 300 ml 5411183035355 
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A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium 
fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcsatornák) összeillesztésénél keletkezett 
hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők. 
 

SOUDABAND

         

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset 
segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, 
homokkövet, cserepet.

transzparens 101076 6/doboz 1 l 5411183030985

transzparens 100183  6/doboz 5 l 5411183194052 

SILICOAT

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál tartalmú,  
UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben.
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

szürke 105910 6/doboz 750 ml 5411183006638 

szürke 104732 4/doboz 4 kg 5411183013643 

WASSER STOP

alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
-  Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá 

tehetők.
-  Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) 

tömítésére, lezárására.
-  Vízelvezető csatornák tömítésére.

-  Üvegszerkezetek tömítésére.

fémszerkezetekben.
-  Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
-  Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

BUTYBAND ALU

graphit 101613 7,5 cm x 10 m 5411183032057

graphit 101614 10 cm x 10 m 5411183032040

graphit 108218 15 cm x 10 m 5411183030503

graphit 101154 22,5 cm x 10 m 5411183031258

graphit 108140 30 cm x 10 m 5411183030121

alu 106913 5 cm x 10 m 5411183035614

alu 101161 7,5 cm x 10 m 5411183031265

alu 101182 10 cm x 10 m 5411183042797

alu 101187 15 cm x 10 m 5411183042803

alu 101194 22,5 cm x 10 m 5411183042810

alu 101195 30 cm x 10 m 5411183042827

terrakotta 101618 7,5 cm x 10 m 5411183032033

terrakotta 108141 10 cm x 10 m 5411183030138

terrakotta 100011 15 cm x 10 m 5411183031173

terrakotta 108142 22,5 cm x 10 m 5411183030145

terrakotta 108086 30 cm x 10 m 5411183029774

barna 121856 7,5 cm x 10 m 5411183101814

barna 121855 10 cm x 10 m 5411183101807

barna 121852 15 cm x 10 m 5411183101777

barna 121853 22,5 cm x 10 m 5411183101784

barna 121854 30 cm x 10 m  5411183101791

alu 111083 7,5 cm x 10 m 5411183042155

alu 111084 10 cm x 10 m 5411183042797

alu 111085 15 cm x 10 m 5411183042803

alu 111086 22,5 cm x 10 m 5411183042810

alu 111087 30 cm x 10 m 5411183042827

graphit 111088 7,5 cm x 10 m 5411183042834

graphit 111089 10 cm x 10 m 5411183042841

graphit 111090 15 cm x 10 m 5411183042858

graphit 111091 22,5 cm x 10 m 5411183042865

graphit 111092 30 cm x 10 m 5411183042872
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www.t-rex.pro Egyedülálló technológia

Szerelőragasztó
szálerősített

Felületek és anyagok

kültérre /
beltérre

nedvszívó
anyagokhoz

nem nedvszívó
anyagokhoz

FaCsempe Tégla

ÜvegPolisztirén** Gipsz

Patrafa FémKerámia

Műanyag*

  *  Nem alkalmazható PE, 
PP, PTFE és bitumenre.

**  Ragasztás csak 
T-REX TRANSZPARENS, 
T-REX ERŐS AZONNALI 
TAPADÓERŐ.

Beton
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2 

Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: tégla, padló és csempelap, természetes  
 

PVC és polisztirol. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen tisztítható. Szagtalan.  
Teljes kötés 24 óra alatt.

125931 12/doboz 380 gr 5411183123373 

TREX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ

2

Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és dekorációs 
panelek, fa, polysztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú anyagokat,  
PVC csatornát, Festhető, könynen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

125933 12/doboz 310 gr 5411183123397 

TREX TRANSZPARENS

2 

Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint: beton, 

125932 12/doboz 380 gr 5411183123380 

TREX GYORSKÖTÉSŰ

®

Egyedülálló technológia

Szerelőragasztó
szálerősített
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A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa  
(fal és padló) ragasztására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.

PARAFARAGASZTÓ 22A

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és 
padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek-  
Padlófűtésnél is használható. Elérhető 300ml kiszerelésben is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén” 
módszerrel (max. 20cm x 20cm).

CSEMPERAGASZTÓ 24A

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi  
a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólécek ragasztásához

POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes, erős 
ragasztóanyag, mely hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle padlóburkolat 
rögzítésére.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Mindenfajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg,  
vinyl és PVC bázisú padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linóleumhoz, porózus 
felületre: beton, gipsz, kő, fa, és karton.

PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A

100014 6/doboz 1 kg 5411183002357
100015 5 kg 5411183083257 

104455 6/doboz 1 kg 5411183013261 
107642  5 kg 5411183028395
107643 15 kg 5411183028401

129175 12/doboz 300 ml 5411183133594
107753 6/doboz 1 kg 5411183028760
107752  5 kg 5411183028753 
107751 15 kg 5411183028746

107536 6/doboz 1 kg 5411183028043 
107749 5kg 5411183028586 
105534 15 kg 5411183005440

- A
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A 47A tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy  
kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelületen (kivéve PE, PP  
és Teflon felületeken). Alapozást nem igényel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen, mint például beton, tégla, vakolat,  
terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagok (üveg, fém) Vigyázat! Az egyik 
felületnek porózusnak kell lennie. A 47A tükörragasztó nem marja meg a tükrök hátsó 
bevonatát, de előzetes kompatibilitás teszt elvégzése javasolt.

TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

117981 15/doboz 300 ml 5411183085527

Gyorskötésű szerelőragasztó, szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta,  
amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden 
tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon). Egyenetlen felületeken  
réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javaslunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Polisztirol és poliuretán lécek, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok,  
fa, fém stb. ragasztására.

UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A

118871 12/doboz 300 ml 5411183088115 

A Soudal Montage Fix egy nagy erejű, oldószermentes építőipari ragasztó,  
kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125 kg/m2). Nehéz tárgyak rögzítésére,  
szeg és csavar használata nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fa, műanyag, fém, kő, polisztirollemez, beton, gipszkarton, faforgácslap, stb.  
ragasztására (kivéve PE, PP és Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX

123108 15/doboz 300 ml 5411183107878 

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polikloroprén, valamint szintetikus  
gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon  
(kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó, ne használja polisztirol elemek és 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Fa, PVC padló szegélylécek, falpanelek, profilok, küszöbök, és más fából készült  
dekorációs anyagok, farostlemez, furnérlemez elemek, fém stb. ragasztására.

NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

103221 12/doboz 300 ml 5411183033474 

Gyorskötésű, oldószermentes, fehér színű, akril bázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást 
biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes 
alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Ppolisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, paneleknél.  

egyaránt, tégla, vakolat, fa, préselt lemez stb... Figyelem! Legalább az egyik felületnek 
porózusnak kell lennie.

VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A

111716 15/doboz 300 ml 5411183045156 
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A 42A PVC Ragasztó egy stabil folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

PVC RAGASZTÓ 42A

100030 10/doboz 50 ml 5411183000667
120782 12/doboz 250 ml 5411183096332
100028 6/doboz 1 l 5411183000704

A 45A kontaktragasztó egy szintetikus gumi bázisú folyadék, kifejezetten vegyileg  
érzékeny felületek ragasztásához, mint: polisztirol, gumi, bőr, műanyagok stb. A hosszú 
nyitott idő miatt alkalmas táblák, lapok ragasztásához. Kötés után páraálló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Polisztirol, poliuretán és egyéb érzékeny műanyagok ragasztásához porózus és nem  
porózus felületekhez egyaránt: fém, fa, műanyag, kerámia stb. Habszivacs, gumi, bőr,  
műbőr, parafa, filc, stb. ragasztásához.

KONTAKT RAGASZTÓ 45A POLISZTIROLHOZ

104122 6/doboz 750 ml 5411183002401

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Különböző alapfelületű anyagok ragasztására.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

KONTAKTRAGASZTÓ 140 LQ

100033 10/doboz 50 ml 5411183001336
111568 10/doboz 125 ml 5411183044708
125777 6/doboz 750 ml 5411183122543
125776 4/doboz 5 l 5411183122567 

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó, magas véső 
ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem. Hőálló 80°C-ig. 
Párazáró kötás után.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezből stb… Filc, gumi, műanyag, 
szivacs, bőr, műbőr, parafa stb ragasztására.

TIXOTRÓP KONTAKT RAGASZTÓ 170 TX

104808 10/doboz 50 ml 5411183003354 
111569 10/doboz 125 ml 5411183044715
125778 6/doboz 750 ml 5411183122574
125779 4/doboz 5 l 5411183122581
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bázisú faragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A

124664 12/doboz 250 ml 5411183118836
124663 6/doboz 750 ml 5411183118843
100052 5 l 5411183001251

erősen vízálló poliuretán ragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Mindenféle fa ragasztásához, tölgyhöz, és egzotikus fafajtákhoz is. Rétegelt lemez, 

POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A

124661 12/doboz 250 ml 5411183118874
124662 6/doboz 750 ml 5411183118881
100057 5 l 5411183001275 

A 69A parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely a legtöbb parketta  
fajtához alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Univerzális alkalmazhatóság, sokféle parkettához használható, pl: laminált-,  
csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Porózus és nem porózus  
alapfelületekhez egyaránt ajánlott. Erősen szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy,  

 
használható.

PARKETTARAGASZTÓ 69A

100066 5 kg 5411183169050
100067 13 kg 5411183869134

bázisú vízálló faragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Tölgyek és egzotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

FARAGASZTÓ 65A

124666 12/doboz 250 ml 5411183118850
124665 6/doboz 750 g 5411183118867
100060 5 l 5411183001305
100065 32 kg 5411183004085

A 68A diszperziós parkettaragasztó egy oldószermentes parkettaragasztó, amely  
többféle parketta fajtához alkalmazható. Porózus és nem porózus alapfelületre, illetve  
erősen szívóhatású alapfelületre is ajánlott.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Univerzális alkalmazhatóság, többféle parketta fajtához felhasználható,pl laminált-, 
csaphornyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Vékony és vastag parkettához, de csak 
csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

DISZPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68А

100063 6/doboz 1 kg 5411183002425
113332 5 kg 5411183051508
113333 15 kg 5411183051515 
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hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

SOUDABOND EASY

121419 kézi 750 ml 5411183092150 
123126 pisztoly 750 ml 5411183108608

Poliészter bázisú vegyidűbel, nehéz tárgyak feszültségmentes rögzítéséhez.  
Terhelhetősége 1400 kg/dűbel betonban, könnyű és lyukacsos téglában. Javításhoz  
beton elemek esetén (szürke szín). Teljes kötés 45 perc (20°C).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Korlátok, kerítések, fűtőtestek, klíma, rácsok, antennák, napellenzők, előtetők, konzolok,  
stb. rögzítésére.

SOUDAFIX P300SF  VEGYIDŰBEL

124953 280 ml 5411183120778

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

KEVERŐSZÁR

117375 5 db. 5411183083042 

ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
 

(Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére

SOUDATHERM SZIGETELŐANYAG RAGASZTÓ

120405 pisztoly 750 ml  5411183094420

5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos anyagokhoz. alkalmas 8-10 mm 
szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást es lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő 
kialakulását.

SZITAHÜVELY

117431 5 db. 5411183083486 
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A Cyanofix pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyorshatású ragasztó, cyanoakril  
bázissal.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

CYANOFIX 84A

118049 12/doboz 20 g 5411183085800
128474 12/doboz 3 g 5411183128514

A Cyanogél egy rendkívül erős és gyorshatású pillanatragasztó, cyanoakril bázissal.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

CYANOGEL

119519 12/doboz 3 g 5411183089907

A FIX ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egykomponenses, SMX® bázisú ragasztó  
és tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz.
- Tömítési feladatokhoz, javításokhoz, rögzítésekhez kiválóan alkalmas.
-  Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztirén, poliészter, műanyagok, üveg, plexi, stb. 

felületek ragasztásához.

FIX ALL ULTRA

bezbarwny 116347 10/doboz 20 ml 5411183077492

A FixAll termékek elérhetőek tubusos változatban is! Classic (Nagy rugalmasságú  
univerzális ragasztó-tömítő), High Tack (Magas kezdeti ragasztóerővel) és Crystal (Víztiszta) 
termékek, kül és beltérre, tömítésre és ragasztásra egyaránt.

FIX ALL BLISZTERES

Classic 108107

10/doboz 80 ml

5411183029040

High Tack 122392 5411183104471

Crystal 122393 5411183104488
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Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet 
felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors  
kötés. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

EPOXY RAPID

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr,  
fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti 
hőmérsékletnek.

EPOXY EXTRA STRONG

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE, PP), 
porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg,kő, beton felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll 
a -40°C és +120°C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, újjáépítéshez, hideg 
hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és járművekben egyaránt.

EPOXY PLASTIC STEEL 83A

124683 12/doboz 20 g 5411183078345 

124851 12/doboz 57 g 5411183078376

Transzparens, kétkomponensű epoxy hobby ragasztó, fecskendős kivitelben. Jellemzője  
a gyors kötés, nagy ragasztóerővel. Számos anyag ragasztásához: porcelán, fém, fa,  
kerámia, üveg, műanyaghoz stb.

EPOFIX 82A

127295 12/doboz 24 ml 5411183078383

124850 12/doboz 30 g 5411183078338 

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr,  
fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti 
hőmérsékletnek.

EPOXY LIQUID STEEL

124932 12/doboz 30 g 5411183078369 
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  Nem keletkezik kidobandó anyagmaradék

  Nincs felesleges, levágandó hab

  Úgy használható, mint a professzionális pisztolyhabok

Egy kezes
PU hab
Genius Gun 
Adapterrel

A Genius Gun adapterrel szerelt PU hab pénzt és időt  
takarít meg önnek és végtelenül egyszerű a használata.
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Alacsony terjedésű, minden évszakban használható Genius Gun adapterrel szerelt 
szerelőhab, ami precíz adagolást és visszazárhatóságot tesz lehetővé minden  
alkalommal, amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben  
kiürült terméket későbbi használatra félretegyük anélkül, hogy a szelep sérülne,  
eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár egy kézzel is, akár egy  
profi pisztoly. Az univerzális, négy évszakos összetétel lehetővé teszi a széles  
hőmérséklet tartományban való felhasználását -10°C és+30°C között.

FELHASZNÁLÁS:
Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre, falazat, födém, kádak, zuhanytálcák,  
kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

SOUDAFOAM COMFORT

123911 Genius Gun 750 ml 5411183108592

Egykomponensű, Genius Gun adapterrel szerelt, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő PU hab 
alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő és mázolt 
felületekhez. A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10°C fokig).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablakkeretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére.  
Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések,  
kábel átvezetések szigetelésére és rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok 
szigeteléseként.

PURHAB GENIUS GUN

109710 Genius Gun 300 ml 5411183038530
103249 Genius Gun 500 ml 5411183033573
103250 Genius Gun 750 ml 5411183033580
 108895 Genius Gun (-10°C) 750 ml 5411183037359

 
Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló 
savaknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására. 
- Üregek kitöltésére.

AKNA PURHAB

127287 kézi 750 ml 5411183126176

hajtógázzal ellátott gyorskötésű szerelőhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható. 
- Üregek kitöltésére.

SOUDAFOAM 2K

105234 kézi 400 ml 5411183003804 
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A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab amelyet rendkívül 
magas kiadósság mellett kiemelkedő költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad 
szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő 
és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges 
„téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által 
szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését  
az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések  
kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában  
a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

SOUDAFOAM MAXI 70

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, használatra kész, ózonkímélő 
hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy erre alkalmas 
CLICK&FIX PU pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal 
egyenértékű kiadósság.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizálására.

SOUDAFOAM XTRA 750 CLICK

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, 
alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő, mázolt 
felületekhez. A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések 
tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható 
csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és 
csatornahálózatok szigeteléseként.

PISZTOLYHAB

Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab. 
Minimális expanzió a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

A Soudal P60 pisztolyhab egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. 
Alapváltozata csavaros rendszerű, hagyományos PU-pisztolyokhoz. A hab kiválóan tapad 
szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP). Magas hő és hangszigetelő 
érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan 
az ózonrétegre. A különleges „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot 
(-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja  
a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában  
a palack 90 fokos elfordításával.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, 
tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában a szigeteléshez 
hangszigetelő rétegként.

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

114142 pisztoly

870 ml

5411183085435
115140 pisztoly (-10°C) 5411183086357
114141 click 5411183084216
115249 click (-10°C)  5411183084223

114541 click 500 ml 5411183067097

122880 pisztoly 750 ml 5411183107250
123013 pisztoly (-10°C) 5411183107403 

106132 pisztoly 750 ml 5411183007376

114091 pisztoly

750 ml

5411183033542
107346 pisztoly (-10°C) 5411183037366
114092 click 5411183085428
108820 click (-10°C) 5411183086364

Szuper feszes szelep
 

Szuper feszes szelep
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SOUDAL HYDRO SYSTEM
Falak és padlók vízzáró védelme.

Vízzáró védelem vizes helyiségekben. A járólapok közötti réseken és sarkokon beszivárgó víz gombásodáshoz és állandó károkhoz vezethet. A vizes blokkok  

meghibásodása esetén egy megfelelő védelem nagyban csökkentheti a további károkat. Ezért a vízzáró védelem melletti döntést még az építési munkálatok előtt  

meg kell hozni.

1. lépés. Felület előkészítése  A megtisztított felületet (száraz, por- és zsírmentes) a  Soudaprim DP (mélyalapozó) segítségével kenje le, hogy a felület ne legyen 

nedvszívó hatású.

 Használja a Soudagum LM folyékony fóliát ragasztóként a hajlaterősítő szalagok, belső, illetve külső szalagok, csőátvezető alátétek 

rögzítéséhez.

 Hordja fel az első SOUDAGUM LM réteget ecset vagy henger segítségével a falra és a padlóra. A javasolt vastagság 1mm. Az első réteg 

teljes száradása után tegye fel a második réteget keresztirányúan az előző rétegre. 

 A 2. réteg vízzáró szigetelő fólia felhordása után, várjon 12 órát a teljes száradásig. Miután a folyékony fólia teljesen megszáradt,  

a kerámia járólapok leragasztásához használjon rugalmas ragasztót (Pl Soudal 24A Csemperagasztót).

   
  

Vízzáró termékek:

  Soudaprim DP Mélyalapozó

  Soudagum LM Folyékony fólia

  Soudatape ST Hajlaterősítő szalag

  Soudatape IC Belső Sarok

  Soudatape OC Külső Sarok

  Soudatape PD Csőátvezetésekhez membrán
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Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag, hajlatok, ívek erősítésére.  
Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez 
(kültérre is).

SOUDATAPE ST  

         

Gyors és mélyen beszívódó akril alapozó olyan porózus felületek impregnálására, mint  
a padló, esztrich, vakolat és gipszkarton. Teljesen beszivárog a felületbe, így biztosítván  
a teljes szilárdságot illetve csökkentve a felület nedvszívó képességét.

ALKALMAZÁSA:
Padló és beltéri falak mélyalapozására, folyékony fólia használata előtt, csempék és 
padlólapok alá, festést és tapétázást megelőzően.

SOUDAPRIM DP Mélyalapozó

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (belső sarok), a falak és padlók vízzáró 
csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb  
vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

SOUDATAPE IC Belső Sarok

Rugalmas vízzáró fólia, mely szigetelést biztosít minden olyan porózus felületen, mint pl  
 

betonhoz, ill. fugákhoz.

ALKALMAZÁSA:
Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez, 
kerámia járólapok, padlólapok, laminált padlók és kárpit szőnyegek alá.

SOUDAGUM LM Folyékony Fólia

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (külső sarok), a falak és padlók vízzáró 
csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb  
vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

SOUDATAPE OC Külső Sarok

Mechanikusan erős és rugalmas poliuretán membrán a vízvezetékek fal áttöréseihez és 
kiállásaihoz vízszigetelés céljából.

SOUDATAPE PD Membrán csőátvezetésekhez

126575 6 1 l 5411183124073
126574 4 5 l 5411183124080

126579 10 10 mb 5411183124127 

126577 10 2 x 105 x 105 mm 5411183124141

126582 6 1,3 kg 5411183124097
126581 4 4 kg 5411183124103
126580 1 13 kg  5411183124110

126578 10 2 x 120 x 120 mm 5411183124134

126576 10
 

 5411183124158
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Kenhető Ásványi zsír tartalmú, zsírzásra-kenésre, menetes végekhez.

FELHASZNÁLÁS:
Kenésre-zsírzásra, menetes végekhez, tömítő rostokkal kombinálva, ideális 
a gáz, sprinkler, fűtési és egyéb gépészeti csővezetékek menetes 
csatlakozásainak tömítésére.Max hőállóság víz esetén 95°C, nyomásálló 16 bar-ig. 
Gáz esetén 5 bar, -20°C tól +70°C. Forró víz esetén 130°C és 7 bar.

124552
6/Krtn

360ml 5411183111684
124139 245ml 5411183111677
124140 100ml 5411183111691

RACCORD  MENETTÖMÍTŐ

Szaniter szerelőgitt, mely lehetővé teszi a sérülésmentes mechanikus bontást.

FELHASZNÁLÁS:
Lefolyóvezetékek, légcsatornák es egyéb szaniter vezetékek csatlakozásának 
rugalmas lezárásához.

124144 6/Krtn 100ml 5411183111790

MONOKIT  TÖMÍTŐ GITT

100% kender alapú kóc menetes végek tömítésére, menettömítő pasztával.

FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, levegő vezetékek menetes végeinek tömítésére.

123031 6/Krtn 40gr 5411183111769

SANIFIBER  KÓC

Az Aquatape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére.

FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek 
tömítésére.

124143 12/Krtn 12mm x 12m x 0,1mm 5411183111783

AQUA TAPE

A Gas Tape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére, 
gázvezetékek esetén is. Q96/055 bevizsgálással, 0.2 bar.

FELHASZNÁLÁS:
Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek 
tömítésére.

124142 12/Krtn 12mm x 12m x 0,1mm 5411183111776

GAS TAPE  TEFLONSZALAG GÁZ

Az Alu tape / Aluszalag egy öntapadó alukasírozott akryl szalag.

FELHASZNÁLÁS:
Kémény, légvezeték, hőszigetelő táblák lezárásához.

124173 6/Krtn 12 stuks 5411183111745

ALU TAPE  ALU SZALAG

Szintetikus zsírral impregnált , hidegen szerelhető gépészeti szalag.

FELHASZNÁLÁS:
Víz- és légzáró tömítésre lég- és szennyvízcsatornákhoz. Víz elleni szigetelésre 
szaniterhelyiségekben.

124095 6/Krtn 8cm x 5m 5411183111714
124553 10cm x 10m 5411183111721

GLASSTIC

Szintetikus zsírral impregnált , hidegen szerelhető gépészeti szalag.

FELHASZNÁLÁS:
Talajszinti és az alatti fémvezetékek korróziógátló szigeteléséhez, 100 Celsius fokig.

124487 6/Krtn 10m x 5cm 5411183118522

JITRAKOR

A Soudaband egy öntapadó tömítő szalag, bitumen-elasztomer réteggel ellátott 
alumínium fólia. Gyors eredményt érhetünk el vele.

FELHASZNÁLÁS:
Tetőelemek, kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli 
rések, repedések tömítésére, lezárására. Vízelvezető csatornák tömítésére. 

124174 6/Krtn 7,5cm x 1m 5411183111738

SOUDABAND

Kenhető, 100% szilikon tartalmú kenőanyag.

FELHASZNÁLÁS:
Kenésre zsanér, ajtópánt, láncok, fogaskerekek, reteszek, mozgó, kopó 
alkatrészekhez.

124197 6/Krtn 20gr 5411183111806

SILICON GREASE  SZILIKONZSÍR
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 - Transzparens vazelin, mely nem tartalmaz savakat és szilikont.
Silicone Spray - Szilikon alapú tisztító anyag.
PTFE Spray - A képzett PTFE bevonat -50°C és +250°C között ellenáll a hőnek.
White Grease - Fehér, lítium és PTFE tartalmú kenőanyag.
Multi Spray - Ásványi olaj alapú keverék.

ÁPOLÓ ÉS KENŐ AEROSOLOK

122611 Vaseline Spray 400 ml 5411183089242
123762 Silicone Spray 400 ml 5411183111936
119705 PTFE Spray 400 ml 5411183090651
119706 White Grease 400 ml 5411183090668
123761 Multi Spray 400 ml 5411183111929

Zinc Spray (Matt) - Matt antikorróziós anyag magas cink tartalommal.
 - Fényes antikorróziós anyag magas cink és alumínium tartalommal.

Contact Spray - Elektronikus csatlakozások tisztító és védő anyaga.
 - Hatásos szer korrózió eltávolítására és zárak tisztításához.

Cutting Oil - Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

IPARI AEROSOLOK

119713 Zinc Spray (matt) 400 ml 5411183090736
119714 Alu-Zinc Spray (shiny) 400 ml 5411183090743
119715 Contact Spray 400 ml 5411183090750
123675 400 ml 5411183111172
130719 Cutting Oil 400 ml 5411183135598

Cleaner & Degreaser - A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.
Sealant Remover - Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.

 - Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.
Multi Cleaner - Tisztítóhab, mely nem csöpög és nem hagy foltot.
Brake Cleaner - Tisztító fékekhez és fékbetétekhez.

TISZTÍTÓ AEROSOLOK

119708 400 ml 5411183090682
119709 Sealant Remover 400 ml 5411183090699
119710 Adhesive Remover 400 ml 5411183090705
119711 Multi Cleaner 400 ml 5411183090712
130717 400 ml 5411183135581
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Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális 
Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket 
tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Hajtógázzal  
működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

PURHAB PISZTOLY TISZTÍTÓ

A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos eltávolítására lett 
kifejlesztve.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és 2 komponensű 
habokhoz egyaránt. Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán-szennyeződéseket 
eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és professzionális 
felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok során. Festett és kezelt felületek 
esetén, teszttisztítás ajánlott.

PU ELTÁVOLÍTÓ

A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon 
maradványok eltávolítására alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Eltávolítja a kikeményedett szilikont, MS polymert, a különböző felületekről
- Elöregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot 
(szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb 
szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más 
háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb 
háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellet kézápolót 
is tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.

SWIPEX Ipari tisztítókendő

104770 kézi 150 ml 5411183002937
103242 pisztoly 500 ml 5411183033535
102080 click 500 ml 5411183036451

116544 flakon 100 ml 5411183078109

113551 100 db 5411183057548
120874 20 db 5411183096486

110757 flakon 100 ml 5411183041899 

Használatrakész, felhasználóbarát, hordozható, páramentesítő. Hatásosan megóvja 
a helységeket a szag, korrózió és penész kialakulásától. helyreállítja az optimális  
páratartalmat.

PÁRAMENTESÍTŐ

125690 páramentesítő 450 g 5411183122970
125691 páramentesítő 1000 g 5411183122987
106136 utántöltő 450 g 5411183007277
125937 utántöltő 1000 g 5411183007390
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5 db csőr / csomag minden méretű Soudal pu kézi habhoz.

PU HAB CSŐR

102998 5 db 5411183012493

5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos anyagokhoz. alkalmas 8-10 mm 
szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást es lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő 
kialakulását.

SZITAHÜVELY

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely különböző alakú és szélességű 
fugák lezárásához alkalmazható.

SOUDAGLATT Fugalehúzó

117431 5 db 5411183083486

120167 1 db 5411183035607 

5 db csőr / csomag a hagyományos PE kartusokhoz.

KARTUS CSŐR

108762 5 db 5411183036932

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

KEVERŐSZÁR

117375 5 db 5411183083042 
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SZILIKON PISZTOLY DIY

111072 1 db 5411183042896

Prémium minőségű menetes PU pisztoly.

DESIGN PU PISZTOLY

103266 1 db 5411183037304

Műanyag házas, menetes PU pisztoly.

COMPACT PU PISZTOLY

109953 1 db 5411183039643

Fém házas, teflon bevonatú, menetes PU pisztoly.

FÉM PU PISZTOLY

121408 1 db 5411183085282

PRO Szilikon gun - 360 foban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.

SZILIKON PISZTOLY PRO

106617 1 db 5411183009462

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

DESIGN CLICK&FIX PU PISZTOLY

106016 1 db 5411183037731

Műanyag házas, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

COMPACT CLICK&FIX PU PISZTOLY

110226 1 db 5411183040120

Fém házas, teflon bevonatú, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

FÉM CLICK&FIX PU PISZTOLY

121409 1 db 5411183089259
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Expert in sealants, foams and adhesives
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SOUDAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20

Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

www.soudal.hu
www.fixall.eu
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