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SZERELŐ RAGASZTÓ 
ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ

•  Szálerősített szerelő ragasztó

•  Azonnali tartóereje 300 kg/m2 
•  A felületek összenyomása után azonnal tart
•  Ragaszt nagyon nehéz agyagokat is, 

alátámasztás nélkül
•  Az egyik felület legyen nedvszívó
•  Kül és Beltérre egyartánt
•  Hézagkitöltő

Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus  
alátámasztásra. Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: 
tégla, padló és csempelap, természetes kövek, beton elemek,  
gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB lemez,  
PVC és Polysztirolt. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen  
tisztítható. Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.



SZERELŐ RAGASZTÓ 
GYORSKÖTÉSŰ

•  Szálerősített szerelő ragasztó

• Nyitott idő - kb. 5 perc
• Azonnali tartóereje 125 kg/m2

• A felületek összenyomása után azonnal tart
•  Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem  

nedvszívó felülethez
•  Kül és Beltérre egyartánt
•  Hézagkitöltő

Vízálló ragasztáshoz is. Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus 
és nem porózus anyagot, úgy mint: beto, kerámia, fém, üveg,  
parafa, fa, a legtöbb műanyag ( kivéve polysztirol), gipszkarton, OSB, 
MDF, stb…Teljes kötés 24 óra alatt.



SZERELŐ RAGASZTÓ 
TRANSZPARENS

•  Szálerősített szerelő ragasztó

•  Teljes kötés után átlátszó
•  Azonnali tartóereje 125 kg/m2 
•  A felületek összenyomása után azonnal tart
•  Az egyik felület legyen nedvszívó
•  Kül és Beltérre egyartánt
•  Hézagkitöltő
•  Nagyon alacsony károsanyag kibocsájtás  

EC1 Plus

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.



Tulajdonságok

Podłoża i materiały

Üveg

Fa

Polisztirén**

Csempe

Gipsz

Tégla

Műanyag*

Parafa

*  Nem alkalmazható PE, 
PP, PTFE és bitumenre.

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

Fém

Beton

Kerámia

szálerősített kültérre /
beltérre

Ragasztás: 
Az alapfelületnek tisztának száraznak, zsír és pormentesnek kell lennie.  
Hordjuk fel a ragasztót az egyik felületre pontokban, majd azonnal nyomjuk a felületre 
ragasztandó tárgyat. 

Nyitott idő: 
T-REX TRANSZPARENS, A T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ: ragasztott elemek 
mozgatása 15 percig lehetséges. Után kötésnek indul a ragasztó. 
T-REX GYORSKÖTÉSŰ RAGASZTÓ: ragasztott elemek mozgatása 5 percig lehetséges.  
Után kötésnek indul a ragasztó.

Tisztítás: 
T-REX TRANSZPARENS, A T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ: vízzel, ha nem lehetséges 
mechanikusan. 
T-REX GYORSKÖTÉSŰ RAGASZTÓ: acetonnal vagy alkohollal.

nedvszívó
anyagokhoz 

nem nedvszívó
anyagokhoz 


