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KERESKEDELMI 
KATALÓGUS



A United Sealants and Sprays márkát két 
szakkereskedő alapította 2010-ben, akik im-
máron több mint 25 éve foglalkoznak építési 
vegyi-anyag nagykereskedelemmel. A márka 
célkitűzése, hogy a Magyarországon működő 
kis-, és nagykereskedőket, végfelhasználó-
kat és kivitelezőket világszínvonalú, profi 
termékekkel lássa el. A magyar piac megha-
tározó szereplőjévé kíván válni, melyekkel a 
kiskereskedelmi forgalmat és a magyar vál-
lalkozókat kívánja erősíteni!
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Univerzális (szaniter) szilikon 280ml
Kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egykompo-
nensű, penészálló szilikon tömítőanyag.
Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, szín-
tartó, UV- és penészálló. Kikeményedés után 
rugalmas marad, nagyon jó tapadás sokfajta 
alapfelülethez, szinte szagtalan.
Alkalmazás: minden szokásos építőipari és 
szerkezeti fugákhoz, üvegezési munkálatokhoz, 
különböző dilatációs fugákhoz.
12db/karton színek: színtelen (1010), fehér (1011),  
szürke (1012), fekete (1013), barna (1014),   
beige (1015), manhattan szürke (1016)

Hőálló szilikon 300ml
A hőálló szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav 
tartalmú, egykomponensű, hőálló, gépipari tömítő.
Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, hőál-
ló: piros 265°C-ig, fekete 245°C-ig. Kikemé-
nyedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás 
sokfajta alapfelülethez.
Alkalmazás: fémrészek közötti tömítésre, gépal-
katrészek közötti tömítésre. Pumpák és motorok 
tömítésére, fűtő és hűtő berendezések tömítésé-
re, konyhai berendezések tömítésére.
12db/karton színek: fekete (1041), piros (1040)

Neutrális szaniter szilikon 280 és 600ml
Kiváló minőségű, semleges (oxim), egykompo-
nensű, penészálló szilikon bázisú fugatömítő.
Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, 
színtartó, UV-álló, keményedés után rugalmas 
marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelület-
hez, szinte szagtalan. Alkalmazás: konyha és 
szaniter (akril alapú) helyiségek tömítésére, hű-
tőkamrák és szellőző berendezések tömítésére. 
Konténergyártás területén, különböző dilatációs 
fugákhoz, üvegezési munkákhoz.
280ml – 12db/karton színek: színtelen (1030), 
fehér (1031), ill. 600ml – 12db/karton színek: 
színtelen (10300)

UNITED SEALANTS SZILIKONOK
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 SZILIKONOK

Szilikon IGS 600ml
United Sealants Szilikon IGS egy kompo-
nensű plaszto-elasztikus, légnedvesség hatá-
sára kötő, semleges szilikon tömítő, vízszige-
telő termék, mely tartós és rugalmas kötést 
biztosít kül-, és beltérben egyaránt. Speciá-
lisan fejlesztve a homlokzati tömítésekhez, 
épületek és egyéb szerkezetek időjárásálló 
illesztéseiben, tágulási hézagaiban, illetve 
másodlagos tömítésekhez hőszigetelő üve-
gek beépítéséhez. Kiváló ellenálló képesség 
jellemzi, ami fontos a hőszigetelő üvegek ki-
vitelezésénél, ahol a hagyományos szilikonok 
nem megfelelőek. Extrém hőmérséklettűrés-
sel bír, tulajdonságai függenek a hőmérsék-
leti viszonyoktól! 

Tulajdonságok: UV  álló,  alacsony  zsugo-
rodás,  tartós  kötés,  kompatibilis  a  butil  
csoporttal, szagtalan, gomba és penészálló. 

Alkalmazások:  építőelemek  tömítése:  be-
tonból,  fából,  fémekből,  üvegből  és  szin-
tetikus anyagokból, mint pl. az EPDM, abla-
kok, ajtók,  tetőablakok,  üvegszekrények,  
válasz-falak stb., strukturális üvegfalak 
tömítésére, nem teherhordó felületek esetén 
(ragasztására  nem),  függőleges  és  vízszin-
tes  dilatációs  hézagok  tömítése,  porózus  
és  nem  porózus  felületek tömítése. Másod-
lagos tömítésre hőszigetelő üvegek esetén.
12db/karton, fekete (10301)
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TÖMÍTŐMASSZÁK

Akril Festhető tömítő 280ml
Jó minőségű, fehér színű, plasztoelaszti-
kus, egykomponensű, akril diszperzió bá-
zisú tömítő.
Tulajdonságok: könnyű eldolgozhatóság, 
sokféle porózus alapfelületre alkalmazha-
tó, színtartó és vízálló, teljes kötés után, 
öregedés- és időjárás álló, teljes kikötés 
után festhető.
Alkalmazás: max. 15%-os fuga mozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2011)

Prémium Akril festhető tömítő 310ml
Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, 
fehér színű, plasztoelasztikus, egykom-
ponensű, akril diszperzió bázisú festhető 
tömítő.
Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhe-
tő összetétel, sokféle porózus alapfelület-
re alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes 
kötés után, öregedés- és időjárásálló, tel-
jes kikötés után festhető.
Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2012)
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TÖMÍTŐMASSZÁK

Gyors akril festhető tömítő 310ml
Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, 
fehér színű, plaszto-elasztikus, egykom-
ponensű, akril diszperzió bázisú festhető 
tömítő, mely percek után festhető.
Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhe-
tő összetétel, sokféle porózus alapfelület-
re alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes 
kötés után, öregedés- és időjárásálló, tel-
jes kikötés után festhető.
Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2013)

Tűzálló-, Kályhatömítő 1500°C 300ml
A tűzálló tömítő azbesztmentes, vízüveg 
alapú ragasztó- és tömítőanyag. Kiválóan 
ragasztja és tömíti kívül-belül a magas hő-
mérsékletnek kitett helyeket: kandallókat, 
kályhákat, grillsütőket. 
Tulajdonságok: azbesztmentes, haszná-
latra kész, magas hőmérsékletnek (tűznek) 
ellenáll, 1500°C-ig. Kiváló tapadás sokfé-
le alapfelületen, kikötés után nem törik és 
repedezik, mozgó, rezgésnek kitett alkat-
részeknél nem alkalmazható.
Alkalmazások: alkalmas repedések, tömí-
tési varratok javítására kandallóknál, ké-
ményeknél. Fugák és nyílások tömítésére, 
ahol magas hőmérséklet keletkezik, kály-
hák, kazánok és füstcsövek tömítésére.
12db/karton szín: antracit (2020)
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TÖMÍTŐMASSZÁK

Bitumen 300ml
A United Sealants Bitumen egykomponensű, 
használatra kész, oldószeres tömítőmassza.
Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, 
bitumenes alapfelületekkel kompatibilis, ki-
váló tapadás a legtöbb építőipari felületre. 
Jó tapadás nedves felületre, vízálló, UV-ál-
ló, hőálló.
Alkalmazások: Az építőiparban víz, pára, 
nedvesség elleni szigetelésre alkalmas bitu-
menes paszta. Zsindelyek, tetőfedőelemek 
(kerámia és betoncserép), tetőlemezelések 
(lapos és hullámos), valamint beton rések, 
szigetelőlapok és esővíz-csatornák hézaga-
inak tömítésére használható. Vízszigetelő 
membránok javításához, kirepedt bitume-
nes lemezek tömítésére, csatorna csatla-
kozások tömítésére. Lyukak és lékek gyors 
javítására.
12db/karton szín: fekete (2030)

Légtechnikai tömítő 310ml és 600ml
A United Sealants Légtechnikai tömítő 
egy nagyteljesítményű, kiváló minőségű, 
oldószermentes tömítőanyag, mely ellenáll 
változó hőmérsékletnek, páratartalomnak, 
kül-, és beltérben egyaránt alkalmazható, 
kikeményedés után vízálló. Kifejezetten 
légalagutak, ventillációs-, és fűtési rend-
szerek csatlakozási fugáinak tömítésére 
fejlesztettek ki. Alkalmas minden típusú 
HVAC (Heating, Ventillating, Air Conditio-
ning) csatornarendszerre, beleértve a 
fémcsatornákat, a csatornalemeze-
ket és a rugalmas csöveket. Továb-
bi felhasználási területek pl. a varra-
tok, a csapok és a peremes csatlakozások 
tömítése a fémgyártásban.
310ml szürke – 15db/karton (2040) 
600ml szürke – 20db/karton (20400)
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TÖMÍTŐMASSZÁK

Tűzgátló Akril tömítő 310ml
A United Sealants Tűzgátló Akril tömítő (Uni-
acryl AC180) kiváló minőségű plasztoelaszti-
kus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú 
tömítőanyag. A termék az EU Standard EN 
1366-4 (EN 15651-1) szerint elvégzett tesz-
tek alapján ellenáll a tűznek és a füstnek. Tűz-
álló épületszerkezetek hézagainak tömítésére. 
Gátat képez a tűz és füst terjedése esetén, a 
tömítőanyag a hő növekedésével tágul. Ned-
ves aljzathoz is tapad. Különösen alkalmas a 
különböző belső és külső tömítésekre.
Tulajdonságok:
Gyors kikeményedés, sokféle porózus alapfe-
lületre alkalmazható, öregedés- és időjárásál-
ló, flexibilis, penészálló, kül-, és beltéri haszná-
latra is alkalmas, festhető.
Alkalmazások:
Dilatáció tömítése a tűzálló falakban és az 
alacsony feszültségnek kitett táblákban, repe-
dések és rések tömítése fában. Csatlakozások 
és vezetékek tömítése, ahol tűzvédelem szük-
séges. Építőipari csatlakozófugákhoz, különö-
sen porózus felületekre. Nyílászáró tokok és a 
fal közötti rések tömítésére: fa és fém nyílás-
záróknál, tűzálló korlátok tömítése
12db/karton szín: szürke (2050)



11

TÖMÍTŐMASSZÁK

Parketta tömítő 310ml 
A United Sealants Parketta tömítő egy kiváló 
minőségű plasztoelasztikus, egykomponensű, 
diszperzió bázisú tömítőanyag, mely teljes 
kikeményedés után csiszolható, vagy akár 
festhető is. Ellenáll változó hőmérsékletnek, 
páratartalomnak, kül-, és beltérben egyaránt 
alkalmazható. Fa-, mozaik-, és laminált parket-
ta, parafa tömítésére, fa felületek fugázására 
lett kifejlesztve. 
Tulajdonságok és előnyök:
6 féle színben elérhető. Rövid bőrképződési 
idő, könnyű eldolgozhatóság. Sokféle porózus 
alapfelületre alkalmazható, melyekhez kitűnő-
en tapad. Kitűnő elmozdulási képesség, flexi-
bilis. Színtartó és vízálló, teljes kötés után. 
Öregedés- és időjárásálló, szagtalan, környe-
zetbarát. Kül-, és beltéri használatra is alkal-
mas. Teljes kikötés után festhető, lakkozható, 
csiszolható.
Alkalmazások:
Fa-, és laminált parketta csatlakozási fugái-
nak tömítésére, szegélyléc és a fal közötti ré-
sek tömítésére. Építőipari csatlakozófugákhoz 
(például fal is), különösen porózus felületekre. 
Rések, repedések tömítésére a fa padlók ese-
tében. Nyílászárók (ajtó és ablak) réseinek tö-
mítésére. Kisebb, könnyebb lécek, szegélyek, 
dekorációs elemek ragasztására is alkalmas. 
12db/karton szín: 
 juhar (2060)
 tölgy (2061)
 bükk (2062)
 cseresznye (2063)
 merbau (2064)
 szürke (2065) 
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TÖMÍTŐMASSZÁK

Minden tömítő színtelen 310ml
United Sealants Mindent tömítő színtelen egy 
kiváló minőségű, egykomponensű kopolimer 
tömítőanyag, mely fungicid tartalmú (pené-
szálló), fehér színű, de kikeményedés során 
színtelen színre köt. Tömítésre és ragasztásra 
alkalmas alumínium, üveg, csempe és szaniter 
munkák esetében. Nem oxidáló fém, beton, fa-
lazat, fa, kövek, kerámia, üveg, PVC alapfelü-
letek esetében. Kiválóan tapad a legtöbb felü-
letre, nincs szükség alapozóra. Kikeményedés 
után rugalmas és ellenálló tömítéssé alakul át. 
Kiváló UV-, és időjárás-állóság jellemzi.
Tulajdonságok és előnyök:
Fehér színű, de kikeményedés során színtelen-
né válik, tartósan rugalmas.Tökéletes tapadás 
üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett 
fához stb. Színtartó és vízálló, teljes kötés 
után, öregedés- és időjárásálló, UV-álló. Kül-, 
és beltéri használatra is alkalmas. Teljes kikö-
tés után festhető, kiváló ellenállás a hagyo-
mányos tisztítószerekkel és vegyszerekkel, 
antibakteriális.
Alkalmazások:
Csatlakozó fugák épületekben, konyhákban és 
fürdőszobákban. Üveg alkalmazások tömítése. 
Alumínium és fa ablakok tömítése. Különféle 
építőanyagok közötti tömítési munkákhoz.
12db/karton  szín: színtelen (2014)
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RAGASZTÓK

Buildfix-W Stukkó-, és építési diszperziós 
ragasztó 280ml
A Buildfix-W szerelőragasztó oldószermentes, 
fehér színű, használatra kész építési-, és stuk-
kó ragasztó.
Tulajdonságok: festhető, oldószermentes – 
környezetbarát, erős ragasztóerő, egyoldalú 
felhordás, egyszerű felhasználhatóság, jó ki-
töltő hatás egyenetlen felületen is, vízálló – 
nem folyamatos vízterhelés mellett.
Alkalmazás: szereléskor szükséges ragasztá-
sokhoz, fapanelek ragasztásához, szegélylécek 
ragasztásához különböző alapfelülettel. Kü-
szöbök és kábelcsatornák, csempe, polisztirén 
ragasztása fára, betonra, kőre. Falburkolatok 
ragasztása fára, betonra és kőre, feltétel, hogy 
az egyik felület nedvszívó legyen.
15db/karton szín: fehér (3010)

Uni-Pro Építési és kontakt ragasztó 280ml
Szintetikus kaucsuk bázisú, használatra kész, 
egykomponensű ragasztópaszta, melyet az épí-
tőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használ-
hat sokféle alapfelületre.
Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, rugal-
mas kötés, egyszerű felhasználhatóság, porózus 
és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas. 
Feleslegessé teszi a szöget és a csavart, vízálló, 
páraálló – nem folyamatos vízterhelés mellett, 
kikötés után, néhány percig korrigálható.
Alkalmazások: kül- és beltérben, szereléskor 
szükséges ragasztásokhoz. Fapanelek, lambé-
ria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló 
elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és 
fémre. Polisztirén szigetelőanyagok, stukkók, 
díszlécek, dekorációs elemek ragasztása fára, 
betonra, kőre vagy fémekre.
12db/karton szín: beige (3030)
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RAGASZTÓK

Uni-Pro Clear Átlátszó Építési és kontakt 
ragasztó 280ml
Beérkezés várhatóan 2022. április

Szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres, haszná-
latra kész, egy komponensű ragasztópaszta, me-
lyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein 
használhat sokféle alapfelületre. Rugalmas és 
színtelen kötést biztosít.
Tulajdonságok: gyors és tartós kezdeti tapa-
dás. Rugalmas, színtelen kötés, nagy végső szi-
lárdság. Kiváló tapadás a legtöbb felületen, po-
rózus és nem porózus egyaránt. Nedvességálló.
Alkalmazások: építőanyagok széles körének ra-
gasztására a legtöbb tipikus felületre, mint példá-
ul: beton, gipsz, forgácslap, fa, gipszkarton, tég-
la. Különböző elemek ragasztása fa, üveg, beton, 
fém és műanyag alapfelületekre. Díszítőelemek 
ragasztása fából, gipszből, parafából, forgács-
lapból, kövekből. Ásványgyapot és üveggyapot 
ragasztása. Alaplécek, lábazatok, küszöbök, pad-
lólapok, kerámialapok ragasztása.
12db/karton szín: színtelen (3031)
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RAGASZTÓK

PUFlex-40 Szerkezeti ragasztó és tömítő 
280 és 600ml
A PUFLEX-40 szerkezeti ragasztó és tömítő 
egy poliuretán bázisú, használatra kész, köze-
pes keménységű ragasztópaszta, melyet az ipar 
legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alap-
felületre.
Tulajdonságok: hosszantartó rugalmas kötést, 
tökéletes ragasztást és tömítést biztosít építési 
anyagokon, fémeken, műanyagokon. Porózus és 
nem porózus felületekre egyaránt alkalmas felü-
let előkészítés nélkül, időjárásálló, vízálló, páraál-
ló, UV-álló, festhető kikötés után.
Alkalmazások: cserép, bádog tömítése és ra-
gasztása. Tömítések és ragasztások az autóipar 
és konténergyártás és vonatépítés területén. Ven-
tillátorok, hűtéstechnikai rendszerek, légalagutak 
tömítése, műanyag és fa nyílászárók (ajtók, abla-
kok, párkányok, küszöbök, szegélylécek, lépcsők), 
ipari padlók dilatációs hézagainak tömítése.
280ml – 12db/karton szín: szürke (3040), ill. 
600ml – 12db/karton szín: betonszürke (30400)

Crystal MS Víztiszta ragasztó 280ml
A Crystal MS víztiszta ragasztó egy hybrid po-
limer bázisú, használatra kész, egykomponensű 
ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, 
izocianátokat, szilikont és vizet.
Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, magas 
végső ragasztóerő, rugalmas, gyors kötés felület 
előkészítés nélkül, akár nedves felületen, akár víz 
alatt is ragaszthat! Időjárásálló, gombaálló, kike-
ményedés után festhető vizes bázisú festékkel.
Alkalmazások: Kül-, és beltérben, szereléskor 
szükséges ragasztásokhoz bármilyen kombináci-
óban! Szaniter területen történő széles alkalma-
zás. Nyílászárók, ablakkönyöklők, üvegfelületek. 
Jármű-, karosszéria, konténergyártás. Vízsze-
relés, légkondíciónáló-, fűtő- és hűtéstechnikai 
berendezések.  Rugalmas kötést biztosít vibráló 
szerkezetek esetén is.
12db/karton szín: víztiszta (3050)
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RAGASZTÓK

Brutál Fix Erőragasztó 280ml

A United Sealants Brutál fix erőragasztó 
egy hybrid polimer bázisú, használatra 
kész, egykomponensű ragasztópaszta. 
Nem tartalmaz oldószereket, teljesen 
szagtalan. Az építőipari szakipar legkü-
lönbözőbb helyein használhat sokféle 
alapfelületre, bármilyen kombinációban 
elsősorban nehéz elemek ragasztására.

Tulajdonságok: Kivételesen erős kezde-
ti tapadóerő, támasztékot nem igényel, 
24 óra után terhelhető. Porózus és nem 
porózus felületekre egyaránt alkalmas. 
Víz alatt is megköt, nedves felületen is 
megtapad. Időjárás-, és páraálló, gomba-
álló, vízálló (nem folyamatos vízterhelés 
mellett). Kikeményedés után rugalmas, 
és festhető vizes bázisú festékkel

Alkalmazások: Nehéz építési anyagok, 
elemek ragasztására. Kül-, és beltérben, 
szereléskor szükséges ragasztásokhoz 
az építőipar minden területére, bármilyen 
kombinációban! Szaniter területen törté-
nő széles alkalmazás: tömítés (penész és 
gombaálló), ragasztás hidegburkolatokra. 
Nyílászárók, ablakkönyöklők, küszöbök, 
panelek, tükrök, üvegfelületek. Jármű-, 
karosszéria, konténergyártás, fémszerke-
zetekhez. Épületgépészeti területeken: lég-
kondíciónáló-, fűtő-, és hűtéstechnikai be-
rendezések, légalagutak. Rugalmas kötést 
biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12db/karton szín: fehér (3070)
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RAGASZTÓK

USFix-P300 2K Poliészter dűbelragasztó 
300ml
Poliészter bázisú, sztirénmentes, gyors köté-
sű, kétkomponensű dűbelragasztó rendszer. A 
terméket standard szilikon-kinyomópisztollyal 
tudja használni. ETA minősített termék!
Tulajdonságok: Gazdaságos rögzítő gyanta. 
Középkategóriás teljesítményű alkalmazások 
esetén. Nem gyúlékony és nem veszélyes. 
Ideális beltéri használatra.
Alkalmazások: korlátok (lépcsők, teraszok). 
Előtetők, parkoló zárak, bojler, parabola-an-
tenna.
15db/karton szín: antracit (3060) 
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RAGASZTÓK

USFix-V300 2K Vinilészter dűbelragasztó 
300ml (4 évszakos) 
United Sealants USFix-V300 egy ETA 
minősített (szeizmikus bevizsgálás is), 4 
évszakban használható, 2 komponensű, 
vinilészter bázisú, dűbelragasztó rendszer, 
mely magas/nehéz terhelhetőséggel 
rendelkezik.
A terméket standard szilikon 
kinyomópisztollyal tudja használni. 
Amennyiben ezt az anyagot választja, úgy 
egy vegyszerálló, nagyon költség-hatékony 
ragasztó mellett dönt! A termék egyaránt 
használható száraz, nedves betonban és 
elöntött lyuk esetében is (elárasztott lyuk 
esetében csak menetes rudakkal). A termék 
megkeményedési reakciója lejátszódik víz 
jelenlétében is. Az alapanyag hőmérséklete 
(beton, tégla, stb.) -10 ° C és +40 ° C. 
Alkalmas továbbá tömör és üreges falazat, 
fa esetében is. 
Tulajdonságok: alkalmas: vas-
beton, tégla, továbbá álfalak 
építésénél. Csúcskategóriás tel-
jesítményű alkalmazások esetén. 
Gazdaságos rögzítő gyanta. Nem 
gyúlékony és nem veszélyes. Kül-, 
és beltéri használatra.
Alkalmazások: menetesszárak, 
beton vas ragasztása. Korlátok 
(lépcsők, teraszok). Előtetők, 
parkoló zárak, bojler, parabola-
antenna
15db/karton szín: antracit (3061)
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RAGASZTÓK

US-D3 Faragasztó család 
200g, 750g, 5kg, 20kg
Expressz faipari ragasztó, épületszerkezetek-
hez, nyílászárókhoz, bútoripari felhasználásra.
Tulajdonságok: csiszolható a ragasztó 
elszíneződése nélkül. Nagy ragasztóerő 
(egzotikus fához is). Gyors és biztos kötés. D3 
vízállóság.
Alkalmazás: Táblásítás, tömbösítés, 
hajlított szerkezetek, lépcsők, korpuszok, 
épületidomok, nyílászárók ragasztása. 
Alkalmas a bútoriparban csapos és szerkezeti 
kötések kialakítására, fa és nedvszívó 
fahelyettesítő anyagok (furnér, farost, 
stb.) ragasztására. Felhasználható javítási 
munkákhoz, barkácsoláshoz.

200g –  12db/karton (3026),
750g –  6db/karton (3028),
5kg –  (3024),
20kg –  (3025)
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RAGASZTÓK

USFix-C Kontaktragasztó 
250ml
United Sealants USFix-C Kontaktragasztó 
egy gumi és műgyanta (organikus oldószer) 
bázisú, használatra kész, egykomponensű 
univerzális ragasztópaszta, melyet az épí-
tőipari szakipar legkülönbözőbb helyein 
használhat sokféle alapfelületre. Széles 
körű felhasználását tekintve a legjellem-
zőbb felületek: fa, farostlemez, forgács-
lap, fa takaró elemek, fémfelületek, gumi, 
műanyagok, kő, beton.
Tulajdonságok: erős ragasztó hatás, 
magas végső ragasztóerő, 24 órán belül 
terhelhető, egyszerű felhasználhatóság, 
gyors kötés, porózus és nem porózus felü-
letekre egyaránt alkalmas, jó kitöltő hatás 
egyenetlen felületen is, feleslegessé teszi 
a szöget és a csavart, profi minőség.
Alkalmazások: kül-, és beltérben, szere-
léskor szükséges ragasztásokhoz, fapane-
lek, lambéria, parafa, forgácslap, dekoráci-
ós és burkoló elemek ragasztásához fára, 
betonra, kőre és fémre, szintetikus anya-
gok ragasztására, mint gumi, műanyagok, 
műbőr…
250g – 24db/karton (3080)
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RAGASZTÓK

Hybrid Fix 600ml

A United Sealants Hybrid Fix légnedves-
ségre kötő, egykomponensű építési ra-
gasztó és tömítő, univerzális termék. Nem 
tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
vizet. Biztos-, UV álló kötést biztosít szél-
sőséges időjárási körülmények között is. A 
ragasztót az ipar legkülönbözőbb területe-
in, a sokféle feladatra használhatja.
Tulajdonságok és előnyök:
Különböző alapanyagok ragasztása: pl. fa, 
üveg, beton, fém, műanyagok. EPDM fólia 
ragasztása különböző felületekre. Szakipa-
ri-, végszereléskor előforduló ragasztások-
hoz: beton, gipszkarton, bútor-, faforgács-
lap, fa, gipsz, tégla, üveg, fémek. Gyors és 
tartós kezdeti tapadás, rugalmas kötés. 
Nagy végső ragasztóerő. Nedvességálló, 
kiváló tapadás a legtöbb felületre. Porózus 
és nem porózus felületekre, pl. fémleme-
zek, különböző szintetikus anyagokra vagy 
üvegre. Magas ellenállás UV-sugárzással 
szemben.

600ml – 12db/karton szín: fekete (30901) 
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RAGASZTÓK

Epoxy Rapid 25ml
A United Sealants Epoxy Rapid egy 2 
komponensű, gyorskötésű (5perc), nagy 
szakítószilárdságú, színtelen, oldószer-
mentes ragasztó. Kitűnő ragasztóerő 
nagyon sok anyagnál, pl. alumínium, 
réz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, 
üveg, műanyag, kerámia, festett fém, 
grafit, poliuretán, galvanizált fém, ke-
mény műanyag, gumi, bőr stb. Kivéve: 
PP, PE, PTFE. Tulajdonságok: optika-
ilag igényes ragasztásokhoz, átlátszó és 
oldószermentes, gyors, átlátszó szerelé-
sekhez és javításokhoz, legkülönbözőbb 
anyagkombinációk univerzális összekö-
tőanyaga, tartós ellenállóképesség vízzel, 
benzinnel és olajjal szemben, szakítás- és 
ütésálló, időtálló. Utómunkálatok lehetsé-
gesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás)
25ml – 6db/karton szín: színtelen (3100)

Epoxy Standard 25ml
A United Sealants Epoxy Standard egy 
2 komponensű, gyorskötésű (30perc), 
nagy szakítószilárdságú, színtelen, oldó-
szermentes ragasztó. Kitűnő ragasztóe-
rő nagyon sok anyagnál, pl. alumínium, 
réz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, 
üveg, műanyag, kerámia, festett fém, 
grafit, poliuretán, galvanizált fém, ke-
mény műanyag, gumi, bőr stb. Kivéve: 
PP, PE, PTFE. Tulajdonságok: optika-
ilag igényes ragasztásokhoz, átlátszó és 
oldószermentes, gyors, átlátszó szerelé-
sekhez és javításokhoz, legkülönbözőbb 
anyagkombinációk univerzális összekö-
tőanyaga, tartós ellenállóképesség vízzel, 
benzinnel és olajjal szemben, szakítás- és 
ütésálló, időtálló. Utómunkálatok lehetsé-
gesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás)
25ml – 6db/karton szín: színtelen (3110)
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RAGASZTÓK

Epoxy Metal 25ml
A United Sealants Epoxy Metal egy 2 kom-
ponensű, gyorskötésű (5perc), nagy szakí-
tószilárdságú, színtelen, oldószermentes 
ragasztó. Kitűnő ragasztóerő nagyon sok 
anyagnál, pl. alumínium, réz, acél, sárga-
réz, beton, FK/SMC, fa, üveg, műanyag, 
kerámia, festett fém, grafit, poliuretán, 
galvanizált fém, kemény műanyag, gumi, 
bőr stb. Kivéve: PP, PE, PTFE. Tulajdon-
ságok: legkülönfélébb anyagok megbízha-
tó kötése, és kitöltése pl. hibás fúrások, 
fémek csorbulása, lyukak, szakadások 
esetén. Gyors szerelésekhez és javítások-
hoz. A legkülönbözőbb anyagkombinációk 
univerzális összekötőanyaga. Szakítás- és 
ütésálló, időtálló, utómunkálatok lehetsé-
gesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás).

25ml – 6db/karton szín: fémszínű (3120)

Gyurmafém - Epoxy kitt 56g
A United Sealants Gyurmafém Epoxy kitt 
egy univerzális, kézzel gyúrható, gittszerű, 
egyszerűen feldolgozható, oldószermentes 
javítómassza.
Fém, fa, beton, üveg és kerámia megerősí-
téséhez, összekapcsolásához és ragasztá-
sához. Szerszámok, alkatrészek javítása. 
Szivárgások, rések és lyukak tömítéséhez, 
javításához. Sérült élek és porózus helyek 
megjavítása. Pótdarabok modellizálása, fali 
akasztók felerősítése.
Tulajdonságok: kiváló az ellenállósága 
olajjal, benzinnel, vízzel és sok vegyszerrel 
szemben. Ragasztás víz alatt is (az akvarisz-
tikában – akár sós-, akár édesvízben). Le-
hetségesek utómunkálatok mint a csiszo-
lás, fúrás, átlakkozás, festés. Kitűnő 
mechanikai tulajdonságok: hőállóság, jó 
tapadás, kicsi zsugorodás. Széles körű 
alkalmazhatóság

56g – 6db/karton szín: zöld (3130)



24

RAGASZTÓK

Csavarrögzítő 243 középerős 10ml kék
United Sealants Csavarrögzítő 243 termék 
légköri oxigén hiányában (anaerob) és fém-
mel érintkezve térhálósodik, mely sokféle 
csavarkötést tömít és rögzít. A hagyomá-
nyos anaerob ragasztókhoz képest a termék 
teljesen „címke” mentes. A 12 hónap helyett 
24 hónapig terjedő, hosszabb eltarthatóság 
mellett jobb tárolási stabilitást, valamint 
+180°C-os hőmérsékletállóságot is kínál a 
felhasználónak.
Tulajdonságok: Gyors kikeményedés a 
vasfémek széles skáláján, magas rezgésál-
lóság, és hézag-áthidaló képesség. Fokozott 
olajkompatibilitás. Vízálló, saválló, UV-álló, 
olajálló, oldószerálló. A rögzített csavarkö-
tések szerszámokkal történő megbontása 
közepesen nehéz. Különösen felhasználó- és 
környezetbarát (veszélyes anyagok nélküli, 
nem mérgező termék).
10ml – 6db/karton szín: kék (3140)

Csavarrögzítő 270 erős 10ml zöld
United Sealants Csavarrögzítő 270 termék 
nagy hőtűrési képességű, nagy szilárdságú 
ragasztó és tömítő. Légköri oxigén hiányá-
ban (anaerob) és fémmel érintkezve tér-
hálósodik, zöld menetrögzítő fémanyagok 
rögzítésére és tömítésére. A hagyományos 
anaerob ragasztókhoz képest a termék tel-
jesen „címke” mentes. A 12 hónap helyett 
24 hónapig terjedő, hosszabb eltarthatóság 
mellett jobb tárolási stabilitást, valamint 
+180°C-os hőmérsékletállóságot is kínál a 
felhasználónak.
Tulajdonságok: Csavarok rögzítése, 
még kisebb szennyeződések esetén is. 
Csap-csavarok, valamint golyós- és görgős-
csapágyak rögzítése, amelyeket már nem 
kell meglazítani. Különösen alkalmas erősen 
igénybe vett csavarkötésekhez. Különösen 
felhasználó- és környezetbarát (veszélyes 
anyagok nélküli, nem mérgező termék).
10ml – 6db/karton szín: zöld (3141)
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PURHABOK

Purhab 300, 500 és 750ml, 
Pisztolyhab 750ml
A US kézi purhab/pisztolyhab, egykom-
ponensű, önexpanzionáló, használatra 
kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott 
szerelőhab, amely a flakonból egy ki-
nyomócsőr / PU-pisztoly segítségével 
használható fel.
Tulajdonságok: Sokfajta alapfelület-
re való alkalmazhatóság (kivéve PE és 
PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, 
kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül 
pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő ka-
pacitás, kitűnő formastabilitás.
Alkalmazás: nyílászárók beépítésére 
és tömítésére, üregek és csőáttöré-
sek kitöltésére, tömítésére. Szigete-
lőanyagok rögzítésére, ragasztására. 
Hangszigetelő rétegként motoroknál. 
Hűtés- és fűtéstechnikában a 
szigetelés optimalizálására. 
Hang- és hőszigetelésként.

12db / karton – 300ml (4010), 
500ml (4020),
750ml (4030), 
Pisztolyhab 750ml 
(4040)
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PURHABOK

Téli-Nyári purhab 750ml és 
Pisztolyhab 750ml
A US téli-nyári kézi purhab/pisztolyhab, 
egykomponensű, önexpanzionáló, hasz-
nálatra kész, ózonkímélő hajtógázzal el-
látott szerelőhab, amely a flakonból egy 
kinyomócsőr / PU-pisztoly segítségével 
használható fel. Felhasználási hőmér-
séklet -10°C-tól + 30°C-ig.
Tulajdonságok: Sokfajta alapfelület-
re való alkalmazhatóság (kivéve PE és 
PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, 
kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül 
pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő ka-
pacitás, kitűnő formastabilitás.
Alkalmazás: nyílászárók beépítésére 
és tömítésére, üregek és csőáttörések 
kitöltésére, tömítésére. Szigetelőanya-
gok rögzítésére, ragasztására. Hangszi-
getelő rétegként motoroknál. Hűtés- és 
fűtéstechnikában a szigetelés optimali-
zálására. Hang- és hőszigetelésként.

12db / karton – 750ml (4050), 
Pisztolyhab 750ml (4060)
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PURHABOK

Maxi65 Téli-Nyári Pisztolyhab 
840ml
United Sealants Maxi 65 Téli-Nyári 
pisztolyhab egy komponensű, prémi-
um minőségű, légnedvesség hatására 
keményedő poliuretán hab, melyet az 
ISO 9001:2015 standard követelmé-
nyeinek megfelelően gyártanak.

Előnyök: nagy habkihozatal és hab-
nyomás, alacsony utódagadású formu-
la, normál, B3as tűzállóság, megfelelő 
tapadás az alapfelületekre.

Alkalmazás: nyílászárók (ajtók és ab-
lakok) beépítése, hang-, és hőszigete-
lés, üregek, rések, repedések kitöltése, 
tetők, falak, padlók tömítése, szigete-
lése. A hab ideálisan tapad a tipikus 
építőanyagokhoz, például: tég-
la, beton, vakolat, fa, fémek, 
hungarocell, kemény PVC és 
merev PUR.

12db/karton - 840ml (4110) 
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PURHABOK

Ragasztó purhab 750ml B2
(kézi és pisztolyos - 4 évszakos)

Az US Ragasztóhab B2 poliuretán 
bázisú, egykomponensű ragasztóhab 
és hézagtömítő kül- és beltéri mun-
kákhoz. Alacsony tágulása és kiváló 
kiadóssága folytán az építőipar szinte 
minden alapanyagát ragasztja és tömí-
ti, miközben szigeteli is azt.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, 
alacsony tágulás, felhordásra kész. 
Gyorsan és erősen ragaszt. Kiváló 
hang- és hőszigetelő hatású. Követ-
kező munkamenet (pl. festés) 1 óra 
múlva végezhető. Nagy kiadósságú: 
8-12 m2 (függ a hőmérséklettől és 
páratartalomtól). Rendkívüli tapadás 
akár nedves, vízszintes és függőleges 
felületeken, bel- és kültéren egyaránt.

Alkalmazás: Hőszigetelő le-
mezek, könnyű falazóelemek, 
gipszkartonok ragasztása. 
Épületgépészetben: csövek szi-
getelése. Építőanyagok széles 
körének ragasztása.

12db / karton – 750ml (4070), 
Pisztolyhab 750ml (4080)
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PURHABOK

Ragasztó purhab ECO 750ml B3
(kézi és pisztolyos)

Az United Sealants Ragasztóhab ECO B3 
poliuretán bázisú, aeroszolos (HFCKW és 
FCKW mentes), egy komponensű ragasz-
tóhab, építőipari ragasztó és hézagtömí-
tő kül-, és beltéri munkákhoz. A legtöbb 
építőipari felületre kiválóan tapad. Kivá-
ló kiadóssága folytán az építőipar szinte 
minden alapanyagát ragasztja és tömí-
ti, miközben szigeteli is azt. Lerövidíti 
a munkához szükséges időt: 120 perc 
után a szigetelés és ragasztás készen áll 
a következő munkafolyamatra. Kinyo-
mása kézi kiszerelés esetén a mellékelt 
kinyomócsőrrel, pisztolyos kivitel esetén 
purhabpisztollyal történik. A hab az ISO 
9001:2008 szabványnak megfelelően 
lett előállítva.

Tulajdonságok: könnyű alkal-
mazás, hatékony felhaszná-
lás. Felhasználási területek 
változatossága, felhordásra 
kész, tiszta technológia: ha-
barcs nélküli ragasztás. Gyor-
san és erősen ragaszt, kiváló 
tapadás, kiváló hang-, és hőszi-
getelő hatás, hőhidak megszűn-
tetése. Következő munkamenet 
(pl. festés) 2 óra elteltével. Jó 
hézagkitöltő tulajdonság.

12db / karton – 750ml (4071),
Pisztolyhab 750ml (4081)
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Gyors Ragasztóhab B3 750ml (kézi 
és pisztolyos)

Az US Gyors Ragasztóhab B3 poliure-
tán bázisú gyors ragasztóhab, építőipari 
ragasztó és hézagtömítő kül-, és beltéri 
munkákhoz. A legtöbb építőipari felület-
re kiválóan tapad. Kiváló kiadóssága és 
gyorsasága folytán az építőipar szinte 
minden alapanyagát ragasztja és tömí-
ti, miközben szigeteli is azt. Lerövidíti a 
munkához szükséges időt. Kinyomása 
kézi kiszerelés esetén a mellékelt ki-
nyomócsőrrel, pisztolyos kivitel esetén 
purhabpisztollyal történik. A hab az ISO 
9001:2015 szabványnak megfelelően 
lett előállítva. Kifejezetten ajánlott gipsz-
kartonozási munkákhoz is!
Tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, 
hatékony felhasználás. Felhasználási 
területek változatossága, felhordásra 
kész, tiszta technológia. Habarcs nélküli 
ragasztás: gyorsan és erősen ragaszt, 
kiváló tapadás. Kiváló hang-, és hőszige-
telő hatás, hőhidak megszüntetése.
Alkalmazások: Hőszigetelő táblák fel-
ragasztására: PIR, PUR, EPS, XPS, PF, 
ásványi gyapot. Könnyű falazóelemek 
ragasztására: pórusbeton, tégla. Száraz-
építészetben: gipszkarton, gipszkötési fa-
forgácslap, rétegelt lemez, ablakkeretek, 
párkányok redőnydobozok külső szigete-
lése. Épületgépészetben: Csövek szigetelé-
se, áttörések kitöltése. További építőanya-
gok: OSB, fa, parafa, kőzetgyapot, beton, 
természetes kő, fémfelületek, dekorációs 
elemek, bitumen alapú fedések, kemény 
műanyagok (PVC), merev PUR, fémek.

12db / karton – 750ml (4072),
Pisztolyhab 750ml (4082)
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Akna purhab 750ml

A United Sealants Akna purhab egykompo-
nensű B3-as önexpanzionáló, használatra 
kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott poliu-
retán hab, mely aknák és kútgyűrűk tömíté-
sére, szigetelésére lett kifejlesztve.

Tulajdonságok: Kiváló tapadás az összes 
anyagon (kivéve a PE, PP, bitumenes felü-
letek), Magas szigetelési érték: termikus és 
akusztikus. Nagy kitöltési kapacitás, kiváló 
szerelési tulajdonságok. Ellenálló a vízzel, 
olajjal, baktériumokkal és a természetben 
előforduló savakkal szemben. Festhető, 
csiszolható és vakolható. Ellenáll 0,5 bar 
nyomásnak, nem UV-álló.

Alkalmazás: Aknában, kútban és 
mélyépítésben habzó ragasztó-
ként. Kútgyűrűk és betonelemek 
közötti fugák tömítéséhez. Föld-
felszín alatti csőáttörések lezárá-
sára, üregek kitöltésére.

12db / karton – 750ml (4100)
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Thermo Szigetelő pisztolyhab 850ml 

United Sealants Thermo Szigetelő pisz-
tolyhab épületek és házak kiváló minőségű 
hő- és hangszigeteléséhez lett kifejlesztve. 
Egyedülálló, hő-, és hangszigetelő alkalma-
zást biztosít csatlakozásoknál, varratoknál 
és hézagok esetében. Innovatív alternatívá-
ja a hagyományos épületszigetelési módsze-
reknek, mint a polisztirol hőszigetelő lapok, 
üveggyapot és kőzetgyapot. Felhordópisz-
tollyal használt egy komponensű termék. 
Nem tartalmaz olyan hajtógázt, amely ká-
ros az ózonrétegre.

Tulajdonságok: Könnyen felhordható 
egyenetlen, nehezen hozzáférhető felüle-
tekre, ahol nem lehet hagyományos szige-
telőanyagokat használni, kiváló tapadás. 
Kiváló hőszigetelési érték, hőhidak meg-
szüntetése, harmatpont megszüntetése. 
Akár 3 m² hozam 1,5 cm vastagságban egy 
rétegben, ha ~40 cm távolságból, normál 
felhordási sebességgel hordja fel, átfesthe-
tő

Alkalmazás: Tetők, padlások, homlokza-
tok, alapok, pincék, padlók, belső falak, 
emeletek közötti átfedések, belső válasz-
falak, mennyezetek és pincék. Épületek 
szerkezeti elemei, erkélyek, loggiák, ajtók, 
ablaklejtők, csövek, csatornák és tartály 
jellegű körfelületek, minden felület egyenet-
len és érdes. Karosszéria és pótkocsik, csó-
nakok, jachtok, hajók és mindenféle tengeri 
jármű.

12db / karton – 850ml (4120)
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Anti-Nyest Spray 400ml

Az Anti-nyest spray gyors, közvetlen ha-
tású riasztószer, mely megakadályozza a 
nyest (nyuszt, menyét) kártételét. Különö-
sen hatékony védelmet nyújt autóalkatré-
szek, pl. kábelek, hangszigetelő- és burko-
lati anyagok esetében.

12db / karton (5250) 

Alvázvédő spray 500ml

Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfe-
lületekhez és az összes karosszéria mun-
kához. Kiváló minőségű, gyorsan száradó, 
rozsdásodásgátló, zajcsillapító hatású fe-
kete alvázvédő spray. Tartósan rugalmas 
bitumen felületet képez.

12db / karton (5140)

Purhabtisztító spray 500 ml
Purhabtisztító speciálisan a még meg nem 
kötött purhab, vagy ragasztók eltávolításá-
ra fejlesztettek ki. A hagyományos purhab 
flakon csőszelepének tisztítására, továbbá 
a purhab pisztoly belső rendszerének átmo-
sására is alkalmas. Kifejezetten alkalmas 
felület előkészítésére, zsírtalanítására szili-
konozás, illetve poliuretán-ragasztás előtt.

Tulajdonságok:
Könnyű alkalmazhatóság
Gyors hatás
Univerzális használat

Alkalmazások:
1 komponenses purhabokhoz és poliuretán 
bázisú ragasztókhoz egyaránt.

12db / karton – 500ml (4090)
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Fehér Zsírzó spray 400ml
Sokoldalúan felhasználható szélsőséges 
időjárási körülmények között is csapágyak, 
vezetősínek, tengelyek tartós kenéséhez. 
A termék erős tapadó, rozsdagátló és víz-
taszító tulajdonságokkal rendelkező ke-
nőanyag. Használható még lassú forgású 
fogaskerekekhez, kábelcsatlakozásokhoz, 
zsanérokhoz, zárakhoz stb. Széleskörűen 
felhasználható az iparban és az autóipar-
ban is. Hőmérséklettűrési tartomány: -40 
°C-tól +180 °C-ig.

12db/ karton (5030)

Ezüst spray 400ml

Elsősorban felnik, keréktárcsák festésére 
ajánljuk. Utólakkozást nem igényel. Tar-
tós, rugalmas réteget képez, amely ellenáll 
a korróziónak, sós víznek, a fékezéskor 
keletkező hőnek és az időjárás viszontag-
ságainak. Könnyen tisztítható, pl. a fékpor 
könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

12db/ karton (5020)

Csavarlazító spray 500ml

Oldja a rozsdás csavarokat, anyákat, a 
gépalkatrészek ismét mozgathatóak lesz-
nek használata által. Véd a további rozs-
dásodás ellen, a csikorgások kenőképes-
sége miatt (MoS2 tartalom) megszűnnek. 
Taszítja a vizet a motorok gyújtáselosz-
tóján a levegő magas nedvességtartalma 
esetén vagy autómosás után, és gondos-
kodik a problémamentes indításról.

12db/ karton (5010)
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Fúró-vágóolaj spray 500ml
Magas teljesítményű, speciális kenőolaj, 
agresszív adalékok nélkül. Meghosszab-
bítja a szerszámok élettartamát, mint pl. 
fúrók, marók, és menetfúrók. Magas hőál-
lóság, jó tapadóképesség jellemzi, a fúró-
szerszámok nem vezetik el a kenőanyagot. 
Csökkenti a felsőréteg károsodásának le-
hetőségét (pl. a menet oldalának felszaka-
dása). Nagyon gazdaságos.
12db / Karton (5050)

Féktisztító spray 500ml

A féktisztító aktívan, gyorsan párolgó spe-
ciális tisztító és zsírtalanító, különleges 
benzinfajták keverékéből készült termék. 
Nem korrodál, nem támadja meg a gumi és 
műanyag alkatrészeket (mindenesetre egy 
saját teszt elvégzése ajánlott). Fék, kup-
lung alkatrész, porlasztó, valamint benzin 
és olajpumpák tisztítására alkalmas. Gá-
tolja a rozsdásodást, és mint zsírtalanító 
az iparban, háztartásban és a műhelyek-
ben is használható. Kifújása után magá-
tól és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt, 
viaszt, fékport és egyéb szennyeződések 
bármilyen fajtáját. Maradék nélkül zsírta-
lanítja a fémeket, üveget és kerámiát a 
szilikontól, olajmaradványoktól, gyantától 
és ragasztóktól.

12db / karton (5040)
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Hidegindító spray 400ml
A hidegindító spray egy alacsony forrás-
pontú és magas gyulladási energiájú ol-
dószer-elegy válogatott kombinációja. A 
hidegindító spray megkönnyíti a benzin és 
dízelüzemű motorok gyorsindítását, ezáltal 
védi az indítómotort és az akkumulátort.
12db / karton (5190)

Gázkazán tisztító spray 500ml
A Gázkazán tisztító spray egy rendkívül 
hatékony tisztító- és karbantartóanyag 
gázkazánokhoz, cirkók és gázüzemű kon-
denzációs kazánokhoz. Biztonságosan és 
megbízhatóan eltávolítja az égési maradvá-
nyokat, lerakódásokat, szennyeződéseket 
és semlegesíti a tisztított felületeket, így 
védelmet nyújt a korrózió ellen is. Minden 
olyan anyag tisztítására alkalmas, amelyet 
kazánok építéséhez használnak.
Tulajdonságok: Szilikon mentes. Nagyha-
tású, aktívan tisztító anyagokból áll. Gáz-
kazánokban lerakódott szennyeződéseket 
eltávolítja. Korrózió képződését és az újabb 
lerakódások keletkezését megnehezíti.
Alkalmazás: Kapcsolja ki a kazánt. A ter-
méket permetezze alaposan a hőcserélő 
lamellákra, tisztítandó felületre, majd 5-10 
percet várjon. Ezt követően a kazánt pár 
percig maximális teljesítményen járassa. 
Majd ellenőrizze az eredményt és szükség 
esetén ismételje meg a folyamatot.
12db/karton (5230)
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Horgany-alu spray 400ml

A horgany-alu spray egy dekorációs és 
javítóspray, jó korrózióvédelemmel. Pig-
mentjei 99,5%-os tiszta alumíniumból 
állnak. Horganyzott részek sérüléseinek 
javításához, újrahorganyozásához és acél-
vázas építményeknél hegesztési varratok-
hoz, vágási pontokhoz. Hőállóság: -30 °C 
– +350 °C. Optimális korrózióvédelmet 
nyújt fémfelületekhez és karosszéria mun-
kákhoz.

12db / karton (5070)

Hegesztő spray 400ml
Szilikon, viasz és oldószermentes, magas 
koncentrációjú letapadásgátló folyadék, 
alkalmas fogyóelektródás és védőgázas he-
gesztési eljárásokhoz. Megbízhatóan védi 
a gázterelőt és az áramátadót, valamint 
a munkadarabot a hegesztési fröcskölés 
ellen, továbbá a hegesztési szerszámok is 
tiszták maradnak: megakadályozza a he-
gesztés közben esetlegesen kifröccsent 
anyagok és a „gyöngyözés” odaégését az 
éppen hegesztett anyagra, a fúvókára és az 
elektromos- és védőgázos hegesztés szer-
számaira.
12db / karton (5150)
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Impregnáló spray 400ml
Az Impregnáló (vízszigetelő) spray víz- és 
szennyeződéstaszító hatású, hosszú távú 
védelem textíliák számára. Mindenféle 
textília hidrofób, védő felületkezelésére 
szolgál, kert, szabadidős és háztartási te-
rületeken. Megakadályozza a penészfoltok 
kialakulását, megkönnyíti a rendszeres 
tisztítást és védi az anyagot. Nem befo-
lyásolja a megjelenést és továbbra is biz-
tosítja az anyag légáteresztő képességét.
A termék jellemzői: Alapfelületek: pamut, 
poliakril, poliészter és PVC szövet. Hasz-
nálható napellenzőn, napernyőn, napvitor-
lán, ablakokon, télikerteken mely termé-
szetes és szintetikus anyagokból, például 
lenvászonból készültek. Sátrak vízszige-
telésére is alkalmas, kabriótetők, csónak-
takarók (ponyvák), ponyvák, hátizsákok, 
sportruházat, anorákok és kabátok stb.
12db/karton (5310)

Horgany spray 500ml
A szürke színű horganyspray egy gyorsan 
száradó rozsdagátló anyag, fém felüle-
teken kiváló, tartós bevonatot képezve. 
Különösen jól alkalmazható hegesztési var-
ratokra, valamint korróziónak és rozsdáso-
dásnak kitett fémfelületekre. A horgany 
sprayben felhasznált cink és cink kötések 
több mint 92%-ban tartalmaznak hibátlan, 
tiszta cinket. Gyorsan száradó, filmszerű 
réteget képez. Elektromosan vezetőképes. 
Hőálló +500 °C-ig.

12db / karton (5060)
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Jelölő Festék spray 500ml
A Jelölő festék spray időjárásálló, gyorsan 
száradó, akril alapanyagú, magas fedőképes-
ségű festék spray kül-, és beltéri használatra. 
A kikeményedett festék-filmréteg elasztikus, 
karcálló és ásványolajnak ellenáll.
Különleges tulajdonságok: Gyorsan szárad, 
hosszantartó és figyelemfelkeltő jelölés, sok-
felé felületre alkalmas, nehézfém mentes, 
akár fejjel lefelé is használható
Felhasználási területei: Biztos jelölések 
aszfalton, betonon és különféle alapfelü-
leteken. Jelölések az fa-, és erdészeti ipar 
területén. Mérési pontok jelölésére az épí-
tőiparban.

12db/karton színek: sárga (5260), 
piros (5261), zöld (5262), fehér (5263), 
narancs (5264)

Jármű-, és lánczsírzó spray 400ml
A lánczsír spray kiváló minőségű és magas 
nyomásállóságú, univerzálisan felhasználha-
tó, erősen tapadó kenőanyag, amely sokol-
dalúan felhasználható szélsőséges időjárási 
körülmények között is. Kiválóan alkalmas 
mechanikus alkatrészek kenésére, mint pl.: 
sínek, drótkötelek, ékek, csapszegek, rete-
szek, motorok láncaihoz, de alkalmazható 
fogaskerekekhez, láncmeghajtásokhoz, 
kábelekhez, zsanérokhoz, zárakhoz, láncfű-
részekhez stb. is. Víz-, sav- és lúgálló, -30 
°C-tól +150 °C-ig! Kifogástalan kenést és 
rozsdásodás elleni védelmet biztosít.

12db / karton (5090)
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Klímatisztító hab spray 500ml

A klímatisztító hab egy egyszerű felhasz-
nálást biztosító, mégis különlegesen jó 
hatásfokú speciális termék, optimálisan 
tisztítja a klímaberendezést a hab hűtő-
csövekre történő szórása és elpárologta-
tása által. A kellemetlen szag-eltüntető 
hatóanyagok az új gombák vagy baktériu-
mok képződését lelassítják, vagy megaka-
dályozzák. Univerzálisan felhasználható 
különböző járműveken, ipari üzemekben, 
műhelyekben, háztartásokban, és egyéb 
felhasználóknál lévő klímaberendezések 
tisztítására is.

12db / karton (5220) + szonda

Jégoldó spray 400ml és Zárjégoldó 
spray 100ml

Gyorsan és megbízhatóan feloldja a jeget 
az összes üvegfelületről, -30 °C-ig! Véd 
az újra eljegesedés ellen. Tiszta kilátást 
biztosít, és ezzel elősegíti a balesetmentes 
közlekedést. Első, oldalsó és hátsó 
ablakokról gyorsan leolvasztja a jeget, 
biztosítva az akadálymentes kilátást. 
Szintén alkalmas ajtózárak jégtelenítésére.

400ml (5200) – 12db / karton, illetve 
100ml (5201) – 24db / karton
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Levegő spray 400ml
A United Sprays Levegő spray kiválóan alkal-
mas nehezen hozzáférhető helyek tisztításá-
ra. Használata során nagy nyomást fejt ki, ki-
adós és kémiailag rendkívül tiszta. Nem hagy 
nyomot, és nem károsítja az anyagokat. Ké-
szülékek, alkatrészek, modulok, például varra-
tok, rések, illesztések tisztítására és portala-
nítására ajánlott. Tulajdonságok:  egyszerű és 
gyors alkalmazás, gyúlékony anyagokat tar-
talmaz, permetezőcsővel elérheti a legkisebb 
repedéseket is. Alkalmazás: alkalmazható a 
fotó-,óra-, optikai-, precíziós- és elektronikai 
iparban éppúgy, mint a karbantartásnál és ja-
vításnál. Multimédia és irodai berendezések, 
billentyűzetek, nyomtatók, meghajtók, fény-
másolók, fax, mobiltelefonok, játékkonzolok 
és TV-készülékek.
12db / karton (5270)

Matt fekete spray 400ml
Univerzálisan felhasználható műhelyekben, 
otthon és hobby célokra is. Fémre, fára, be-
tonra, poliészterre vagy alapozott felületekre 
is tapad. Véd az időjárás viszontagságaitól, 
rozsda és kőfelverődés ellen. Nem csöpög, 
nagyon jó a fedőképessége, színtartó.
12db / karton (5100)

Kontakt tisztító spray 400ml
Megakadályozza és kijavítja a nedvesség által 
okozott hibákat, zavarokat, bármilyen elekt-
romos hálózatban, gépjárműveknél. Víztaszító 
hatású, speciális fejlesztésű termék, kiadós és 
sokoldalú, kiválóan használható autóknál, két-
kerekűeknél, ipari és hobby célokra. Különösen 
gyorsan és megbízhatóan tisztít, véd és ápol. 
Ideális elosztókhoz, kapcsolókhoz, dugókhoz, 
relékhez, kapcsolótáblákhoz, foglalatokhoz, stb.
12db / karton (5080)
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Multi 2002 Zsír spray 400ml

United Sprays Multi 2002 zsírspray nagy nyo-
másnak és folyamatos terhelésnek is ellenálló 
kenőanyag, mely szélsőséges körülmények 
között is helyt áll, 200°C-ig hőálló. Színtelen, 
szinte láthatatlan, víznek (sós víz is), és álta-
lában gyenge lúgoknak, és savaknak ellen-
áll. Nem támadja meg a festett felületeket, 
műanyagokat, gumikat. Megbízható védelmet 
nyújt korrózió ellen. Kivételes szakítószilárd-
ságú kenőfilmet képez, mely víztaszítást, zaj-, 
és rezgés csillapítást eredményez, továbbá na-
gyon jó kúszó-, és jó kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik. Alkalmazási területei: bowdenek, 
fogas-, és lánckerekek, drótkötelek, fogas-
lécek, kábelek, zsanérok, zárak, csavarok, 
pántok láncfűrészek, láncmeghajtások stb. 
Széleskörűen felhasználható az iparban, és az 
autóiparban is, mint pl. tengelykapcsoló, fék 
rudak, csuklópánt-, és rúd, szelepek, pedálok, 
tetőablakok esetében.

12db / karton (5240)

Műanyagápoló spray 400ml
Kiváló minőségű, kiadós, csökkentett szili-
kon tartalmú, antisztatikus, speciális belső 
műanyag és gumiápoló. Alaposan megtisz-
títja és ápolja a műanyagokat, bőrt és fát, 
színfelfrissítő, portaszító és csillogásaktivá-
ló hatású, használata után tartósan nagyon 
kellemes, intenzív illat képződik. Szórása 
után vízálló, selyem matt védőfilm alakul ki.
12db / karton (5110)
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Ragasztó spray 400ml
A ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: pl. 
szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, purhab, 
fémek, merev műanyag, polietilén, vászon szö-
vet, karton, papír és parafa. Ideális polietilén 
fólia rögzítésére különféle burkolatokhoz az-
besztmentesítés előtt, és rögzítésre csomago-
lás technikai alkalmazásoknál: palettázásnál 
vagy doboz lezárásnál egyaránt. Használható 
habok, szövetek, kárpitok ragasztására, kár-
pit- és autóiparban. Hasznos kétoldalas szala-
gok ideiglenes ragasztásánál is.
12db / karton (5210)

Ragasztó-, és Tömítőanyag eltávolító 
spray 400ml
A United Sprays Ragasztó és tömítőanyag el-
távolító spray gyorsan eltávolít szinte minden 
típusú címkét és matricát(papír, pvc címkék) 
olyan felületekről, mint az üveg, karton, fém, 
festett felületek és sok műanyag. A ragasz-
tó-és szilikonmaradványok is könnyedén el-
távolíthatók maradék nélkül. Ragasztó-vagy 
szilikonmaradványokat fellazítja melyek így 
könnyebben eltávolíthatók. Alkalmazás: mat-
rica-, és címke ragasztó maradványainak eltá-
volítása. Szilikon tömítőanyagok (ecetsavas, 
neutrális, hőálló stb.), szilikon spray maradvá-
nyainak eltávolítása. Ragasztó maradványok 
(friss és kikeményedett) eltávolítása: vizes 
bázisú, hibrid polimer, szilikontömítők stb.
12db / karton (5290)
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Szilikon spray 500ml
A gépjárművek összes belső-külső, műanyag 
és gumirészeinek szakszerű ápolására és 
védelmére. Alaposan tisztítja és ápolja a 
műanyagokat, gumirészeket és a bőrt. Szín-
felfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló 
hatású, használata után tartósan kellemes 
illat marad. Használata után enyhén vízálló, 
selyem védőfilm alakul ki.
12db / karton (5120)

Réz paszta spray 400ml
A Réz paszta spray hőálló, jól tapadó ke-
nőanyag, mely az ipar különböző területein 
felhasználható. Értékes összetevői között 
megtalálhatóak rézpor, szilárd kenőanyagok, 
adalékok, mely hozzájárulnak a jó tapadóké-
pesség eléréséhez. Magas hőmérséklet-sta-
bilitás jellemzi, amely elengedhetetlenül 
szükséges bizonyos alkalmazási területeken. 
Mindenhová, ahol megkövetelt a rendkívül 
hőálló és tartós korróziógátló bevonat: pl. 
karimák, kipufogórendszerek, szerelvények, 
sütők, fékrendszerek, gőzcsövek, csavarok 
stb. Ezenkívül olyan alkalmazási területeken, 
ahol a védendő felület sósvíznek, vagy más 
agresszív közegnek (pl. sav), stressznek van 
kitéve. A réz paszta spray megakadályozza 
a tapadást, a rozsdásodást, az elakadást. A 
csatlakozások könnyen szétszerelhetők lesz-
nek, megakadályozza „összeragadásukat”, 
kapcsolódásukat.
12db / karton (5280)
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Szivárgásjelző spray 400ml
A szivárgáskereső spray környezetbarát 
módon teszi lehetővé a tömítetlen részek 
gond nélküli feltárását, belső nyomás 
alatt álló csavarkötéseknél, perem (sze-
gély)-kötéseknél, csővezetékeknél és he-
gesztési varratoknál. A szivárgáskereső 
sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, 
acetilénnel, túlnyomásos levegővel, vá-
rosi- és földgázzal, nitrogénnel, nitrogé-
noxiddal és fluor szénhidrogénnel sem 
képez semmiféle veszélyes keveréket!
12db / karton (5131)

Szivárgásjelző spray -15°C 400ml
A szivárgáskereső spray környezetbarát 
módon teszi lehetővé a tömítetlen részek 
gond nélküli feltárását, belső nyomás 
alatt álló csavarkötéseknél, perem (sze-
gély)-kötéseknél, csővezetékeknél és 
hegesztési varratoknál, -15 °C-ig! A szi-
várgáskereső sem széndioxiddal, propán-
nal, butánnal, acetilénnel, túlnyomásos 
levegővel, városi- és földgázzal, nitro-
génnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhid-
rogénnel sem képez semmiféle veszélyes 
keveréket!
12db / karton (5130)
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PTFE Szárazkenő (Teflon) spray 400ml

United Sprays PTFE (Teflon) spray tiszta, szá-
raz, zsírtalan, jó tapadó képességű síkosító 
bevonatot képez. Fém, műanyag, gumi és más 
anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síko-
sító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, 
por- és víztaszító hatású. A Teflon spray szinte 
minden területen kitűnően használható: elektro-
nikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- 
és papírgyártásnál, textiliparban.

12db / karton (5170)

Univerzális tisztítóhab spray 400ml

Kiváló minőségű, vízbázisú, hatásos, inten-
zív tisztítóhab. Használatával kiadós, ámde 
kímélő tisztítás érhető el. Felfrissíti a színe-
ket, tartósan kellemes illatot hagyva maga 
után és semmiféle maradványt, foltot nem 
hagy a beszórt felületen. Mélytisztító hatá-
sával teljesen feloldja még a makacs folto-
kat is! Megszünteti a nikotin-lerakódásokat, 
kiváló mélytisztító hatásával használata 
után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a 
rovarmaradványokat! Nem csöpög és folyik, 
ideális függőleges munkálatokhoz. Használ-
ható kárpittisztításra, üveg- és műanyagtisz-
tításra, fára, fémre.

12db / karton (5180)



47

UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

US-88 Multi olaj spray 150 és 400ml
Az US-88 Multispray egy széleskörű prob-
lémamegoldó anyag az élet szinte minden 
területén. Speciális összetételének köszön-
hetően és kitűnő kúszó tulajdonsága által a 
termék kombinálja a következő tulajdonsá-
gokat: korrózióvédelem, tisztítás, vízkiszo-
rítás, kenés és konzerválás. Ellenáll a szél-
sőséges időjárási viszonyoknak és ezáltal 
alkalmas majd minden felhasználási terü-
leten: műhelyekben, szerelőüzemekben, ha-
józásban, villamosiparban, mezőgazdaság-
ban, valamint háztartási és hobby célokra.
150ml – 12db / karton (5161), illetve 
400ml - 12db / karton (5160)

United Sprays Univerzális Tömítő és javító 
spray 400ml
A United Sprays Univerzális tömítő és javító 
spray bitumen mentes és gumigyanta alapú 
javító és szigetelő spray. A termék haszná-
lata és bevonat száradása után a legmaga-
sabb szintű tapadó, rugalmas védőbevonatot 
eredményezi, mely ellenáll a légköri és me-
chanikai igénybevételnek (pl. kőfelverődés). 
Az Uni tömítő és javító spray szürke jó rez-
gés-, és vibráció-gátló hatással rendelkezik.
A termék jellemzői: festhető, rezgésgátló 
hatással rendelkezik, magas kopásállóság, 
gyors száradás kb.2-4 óra, alkalmas minden 
általános felületre, jó öregedésállóság, tar-
tós rugalmasság, strapabíró
Felhasználási terület: az építőipar széles 
spektrumában használható gyors-javító, és 
szigetelő sprayként. Lehetséges alkalmazási 
terület tetők, vagy bádog szerkezetek szige-
telése, gyorsjavítása, vízszigetelése. Szinten 
mindenféle alapfelületre tartósan tapad...
12db/karton szín: szürke (5300)
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WI-12 Általános mélyalapozó 1:5 
1 és 5 liter

Gipsztartalmú alapfelületek, gyári, kész va-
kolattípusok, szálas cementlapok, mészkő 
és klinkertégla kül- és beltéri alapozására és 
impregnálására javasolt. Rendszerben hasz-
nálható WI-1 és WI-2-es termékünkkel!

Alkalmazható továbbá a krétásodó, fella-
zult falfelületek felső felületi lekötésére, 
az enyves festékektől megtisztított felüle-
tekre és a régi mész- és ásványi festékek 
maradékainak szilárdítására, az alapfelület 
egyenetlen nedvszívásának kiegyenlítésé-
re. Papír- és kasírozott szigetelő tapéták 
védőbevonataként is alkalmazható. Felhor-
dása az alapfelületre történhet hígítás nél-
kül ecsettel, kefével, vagy airless szórással, 
azt bőven átitatva hordjuk fel. Az erősen 
szívó alapon vízzel 1:5 arányban higítható.

12db / zsugorfólia – 1 liter (6003), 
illetve 5 literes kanna (6004)
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WI Hajlaterősítő szalag 10 és 50m

Tartósan rugalmas hajlaterősítő gumi-
szalag PP-szövet hordozón. WI-1, vagy 
WI-2-es egy- vagy kétkomponensű 
vízszigeteléssel együtt alkalmazva ru-
galmas szigetelést képez a padló és fal 
közti élekben, sarkokban.

Tulajdonságok: nagyfokú rugalmas-
ság, magas hőmérséklettűrés. Ellenáll 
sónak, oxidálószereknek, savaknak.

Alkalmazás: padló és fal közti élek, 
sarkok tömítésére a kenhető vízszige-
telések alá. Zuhanytálcák, medencék, 
tartályok szigetelésére a kenhető víz-
szigetelések kiegészítéseként. Rugal-
mas tömítésként olyan tartósan nedves 
környezetben, mint pl. a mosókonyha, 
fürdő, zuhanyzó, stb.

1db/ karton – 10m (6010), illetve 1db/
karton 50m (6011) 
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Szilikon kinyomópisztoly kartusos 
műanyag 

United Sealants szilikon kinyomópisz-
toly, műanyag, robosztus kivitelű, erős 
áttétellel ellátott kinyomópisztoly kar-
tusos termékek feldolgozására.

48db/karton (7001)

2K Keverőszár dűbelragasztókhoz

50db/karton (7002)

Szilikon kinyomópisztoly kartusos 
fém

United Sealants szilikon kinyomópisz-
toly, fém, robosztus kivitelű, erős átté-
tellel ellátott kinyomópisztoly kartusos 
termékek feldolgozására.

15db/karton
 (7003)

Szilikon kinyomópisztoly fém, bar-
kács

United Sealants szilikon kinyo-
mópisztoly, fém, barkács k i v i t e l ű , 
megbízható, tartós. 
Kartusos termékek 
feldolgozására.

24db/karton (7004)



51

SZERSZÁMOK

Epoxy Mixer 25ml
Keverőszár 25ml-es kiszerelésű epoxy 
ragasztók feldolgozásához.
50db/karton (70020)

Purhab pisztoly fém, teflon 
nyakkal

United Sealants Purhab pisztoly fém 
teflon nyakkal, közép kategóriás, meg-
bízható kinyomópisztoly, pisztolyhabok 
feldolgozásához.

Teflonos adagoló csap, szelepgolyó: te-
flon, belső rész: rozsdamentes acél, kül-
ső: alumínium, ravasz: fém, fogantyú: 
műanyag, kimeneti cső: réz.

20db/karton (7031)

Purhab pisztoly fém, profi tel-
jes teflon bevonattal

United Sealants Purhab pisztoly fém, 
profi, teljes teflon bevonattal, egy 
csúcskategóriás, megbízható kinyo-
mópisztoly, pisztolyhabok feldolgo-
zásához. A ráfröccsent, kikötött hab 
könnyen eltávolítható róla.
Kosár: fém-teflon. Teflonos adagoló 
csap és szelepgolyó: teflon. Belső rész: 
rozsdamentes acél, teflon bevonattal. 
Külső: alumínium teflon bevonattal. Ra-
vasz: fém-teflon, fogantyú: műanyag. 
Kimeneti cső: réz, teflon bevonattal.

20db/karton 
(7032)
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Maszkoló szalagok
A United Sealants Maszkoló szalag 60°C 
kiváló tapadású festőszalag, melyet festési 
és mázolási munkáknál, javításoknál hasz-
nálhat sokféle alapfelületre.
Tulajdonságok: Tökéletes, kivételes ta-
padás a legtöbb felülethez. Magas kezdeti 
tapadóérő. Beltéri védelem. A szalag csak a 
megszokott, átlagos időtartamot maradhat 
a felületen
Alkalmazások: Festett falakon és felü-
leteken. Lakkozott fafelületeken. Üveg, 
műanyag, fém felületeken. Festőszalagként, 
maszkolási, kötési, akár csomagolási mun-
kálatoknál

19mm x 50m – 48db/karton (8001),  
25mm x 50m – 36db/karton (8002), 
30mm x 50m – 28db/karton (8003), 
38mm x 50m – 24db/karton (8004), 
48mm x 50m – 24db/karton (8005)
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Duct Tape 
(Szöveterősítésű ragasztószalagok)

A United Sealants Duct Tape egy szöveterő-
sítésű ragasztószalag, melyet univerzálisan, 
széleskörűen használhat bel-, és kültérben 
ragasztási, javítási munkálatok során. 
Tulajdonságok: Többcélú felhasználás, 
könnyen téphető, ugyanakkor nagyon erős
Alkalmazások: Javításoknál, rögzítések-
nél, megerősítéseknél és sok más felhaszná-
lási területen

Szürke: 48mm x 10m – 72db/karton (8010), 
48mm x 50m – 24db/karton (8011)

Fekete 48mm x 50m – 24db/karton (8012), 
fehér: 48mm x 50m – 24db/karton (8013)
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Kétoldalú hab ragasztószalag

A United Sealants Kétoldalú hab ragasztó-
szalag egy kétoldalú tapadó-felülettel ren-
delkező akril-hab ragasztószalag, melyet 
univerzálisan, széleskörűen használhat 
beltéri ragasztási munkálatok során.
Tulajdonságok: Kétoldalú tapadófelület, 
univerzális használat, beltéri alkalmazá-
sokhoz
Alkalmazások: Tükörfelületek, műanyag 
takarások, csíkok

19mm x 1mm x 10m – 48db/karton (8021)
19mm x 1mm x 25m – 12db/karton (8022)
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Öntapadó butil szalag 

A butil-szalag egyfajta ragasztószalag, ami 
erős ragasztóval és kiváló tömítőhatással 
bír. Kiváló tapadással rendelkezik minden-
féle anyagfelülettel (színes acéllemez, acél, 
vízálló tekercselt anyag, cement, fa, PC, 
PE, PVC, EPDM, CPE anyagok), öntapadós 
típusú tömítőszalagnak is nevezik. Tulajdon-
ságok: a butil szalagot úgy tervezték, hogy 
lezárja és megakadályozza a por, a levegő és 
a nedvesség bejutását, valamint biztosítsa 
az időjárásálló tömítést a fém épületelemek-
ben. Nem hagy foltot, állandóan rugalmas. 
Ellenáll az ultraibolya és infravörös sugárzás-
nak, a csapadéknak, a légköri szénhidrogén 
szennyeződésnek és a szélsőséges hőmér-
sékleti viszonyoknak.
Alkalmazás: fém bordák és végcsatlako-
zók, álló varrattető tekercsek, trapézlemezek 
csatlakozások, tetőszegélyek és a tetőabla-
kok tömítése. Polietilén lemez lezárása, lég-
kondicionáló berendezések tömítése. Ablak 
és ajtó karimák, kiváló tömítési munkákhoz. 
Autókarosszéria munkák, és felújítások.

8db/karton (8030)

Tégla profilú: 

3mm x 10mm x 15m – 8db/karton (8030)

Kör profilú: 

3,3mm x 25m – 5db/karton (8031)
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Alumínium szalag

Az alumínium szalag egy széles felhasználha-
tósággal rendelkező ragasztószalag, melyet 
az építőipari szakipari munkák alkalmával, 
például épületgépészeti munkák során hasz-
nálhat.

Tulajdonságok és előnyök: Magas hő-
tűrés, kiváló tapadási és műszaki tulaj-
donság. Széles felhasználási lehetőség. 
Kétféle, praktikus kiszerelésben érhető el. 
Vastagság: 35 mikron (+/- 10%). Hőellenál-
lás: -33°C - +120°C.

48mm x 10m – 72db/karton (8040)
48mm x 50m – 24db/karton (8041)
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Kétoldalú ragasztószalag PP

Kétoldalú ragasztószalag egy széles felhasz-
nálhatósággal rendelkező, erős ragasztósza-
lag, melyet az építőipari szakipari munkák 
alkalmával használhat sokféle alapfelületre. 
Kiváló ragasztási tulajdonsággal rendelkezik.
Tulajdonságok és előnyök: Kiváló tapadá-
si és műszaki tulajdonság sima felületeken. 
Széles felhasználási lehetőség. 3féle, prakti-
kus kiszerelésben érhető el
Alapanyag: polipropilén fólia (BOPP). Ve-
zető: 2 oldalú szilikonizált papír. Ragasztó-
anyag: gumibázisú. Vastagság: 135 mikron 
(+/- 15%). Hőellenállás: -10°C - +60°C.

50mm x 5m – 52db/karton (8050)
50mm x 10m – 48db/karton (8051)
50mm x 25m – 24db/karton (8052)
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Kétoldalú, hálós ragasztószalag PP

Kétoldalú hálós ragasztószalag egy széles 
felhasználhatósággal rendelkező, erős, ki-
váló minőségű ragasztószalag, melyet az 
építőipari szakipari munkák alkalmával hasz-
nálhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok és előnyök: Kiváló tapadá-
si és műszaki tulajdonság durva felületeken. 
Széles felhasználási lehetőség. 3féle, prakti-
kus kiszerelésben érhető el.

Műszaki adatok: Alapanyag: polipropilén 
fólia (BOPP), hátoldal: szövet. Vezető: 2 ol-
dalú szilikonizált papír. Ragasztóanyag: szin-
tetikus gumi gyanta. Vastagság: 220 mikron 
(+/- 10%). Hőellenállás: -10°C - +60°C

50mm x 5m – 48db/karton (8060)
50mm x 10m – 44db/karton (8061)
50mm x 25m – 24db/karton (8062)
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TISZTÍTÓ ÉS FELÜLETVÉDŐ  
TERMÉKCSOPORT

Kéztisztító paszta 400g
Nagyhatású kéztisztító paszta. Külö-
nösen jól használható a fém- és szere-
lőiparban. A zsíros, olajos fémszennye-
zett kezet hideg víz alkalmazásával is 
könnyen, gyorsan tisztítja.
30db/karton (9001)

Kézvédő krém 250ml
Hatóanyagban gazdag, könnyen felszívódó 
krém. Ellensúlyozza a tisztítószerek, oldóanya-
gok, időjárási ártalmak szárító hatását. Pótolja 
a nedvességet, puhítja, védi, ápolja a kézbőrt, 
puhává, bársonyossá teszi azt. Érzékeny bőrű-
ek is használhatják. Aloe vera tartalma gyulla-
dáscsökkentő hatású.
35db/karton (9011)

Folyékony kesztyű 250ml
Háztartásokban, ipari munkavégzések során a 
mindennapos munkában, a kéz védelmére szol-
gál. Összetételének köszönhetően védőréteget 
képez a bőrön, a szennyeződésekkel szemben 
(zsír, olaj, lakk, ragasztó, festék, műanyag, 
műgyanta, kátrány, por, stb.) a kézen. Vízben 
oldódik, vízbázisú anyagokkal szemben nem 
véd! Könnyen kezelhető, illatmentes, méz álla-
gú folyadék.
35db/karton (9021)

Kenőszappan 250ml és 500ml
Szintetikus síkosító anyag műanyag csövek 
összeillesztéséhez. Különösen víz-, és építési 
munkákhoz. Gyorsítja az összeszerelést, véd 
a tömítés gyűrődése ellen, így gátolja a szivár-
gást.
250ml - 50db / karton (9030)
500ml - 24db / karton (9031)



Az Ön forgalmazója:


