
A jövő tömítőanyagai és 
ragasztói



Előnyök:

• Számos felületen kiváló tapadást ad
• Jól simítható, rövid szálhúzás
• UV- és időjárásálló
• Oldószer-, izocianát-, szilikonmentes
• RAL által bevizsgált, ellenőrzött

Prémium tömítőanyag homlokzati-, csatlakozó-, 

mozgáskiegyenlítő fugák tartósan rugalmas tömítésére. Kül- 

és beltérben egyaránt alkalmazható.

Magasépítési  
tömítőanyag

Előnyök:

• Kiváló feldolgozhatóság
• Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
• Festhető
• Kopásálló
• Magas továbbszakadási ellenállás

Bel- vagy kültéri, gyalogosan és járművel járható padlók 

mozgáskiegyenlítő fugáinak tömítésére. Pl. lépcsőházak, 

raktárcsarnokok, mélygarázsok, parkolóházak stb.

Padlófuga  
tömítőanyag

Kül- és beltéri csatlakozó-, mozgáskiegyenlítő fugák tartó-

san rugalmas tömítésére. 

Csatlakozó fuga 
tömítőanyag

Előnyök: 

• Számos felületen kiváló tapadást ad
• UV- és időjárásálló
• Oldószer-, izocianát-, szilikonmentes
• Szagtalan és festhető
• Ablakcsatlakozó fuga belső oldalán párafékezőként  
 alkalmazható

Univerzális

Prémium

Kopásálló
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Előnyök: 

• Gyors kikeményedés
• Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
• Szagtalan

Előnyök: 

• Vízzáró 2,5 Bar-ig
• Tartós 50%-os rugalmasság 3D irányba
• Gyors kikeményedés
• Korrózióvédelem és tömítés egy termékben
• Kenhető vagy pisztollyal is használható, nedves felületeken is.

Kenhető, vagy pisztollyal is használható hibrid tömítőanyag 

amely lég- és vízzáró tömítést biztosít miközben igen jó UV 

állósággal rendelkezik.

Tömítő bevonat

Előnyök:

• Jó tapadás enyhén nedves hordozófelületeken is
• Öregedés- és esőálló
• Oldószer- izocianát- és szilikonmentes
• Széles tapadási spektrum
• Szagtalan és festhető

Ablakfólia  
ragasztó öko

Nagy áttetszőségű tömítő és ragasztóanyag olyan fel- 

használásokhoz, ahol üveg elemek kristálytiszta, rugalmas 

tömítése és ragasztása a cél. Például üveglapok bera- 

gasztása keretbe (vitrin- és kirakat-kialakítás), üveg fel-

vonók, zuhanyfülkék tömítése stb.

Kristálytiszta 
ragasztóanyag

illbruck ablakfóliák ragasztásához az építőiparban szokvá- 

nyos felületekhez, illetve különböző ragasztásokhoz pl. PVC 

takarólécek szereléséhez.

illbruck fóliák  

ragasztásához

Kenhető fólia

Kristálytiszta
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Előnyök:

• Számos felületen kiváló tapadást ad
• Szagtalan
• UV- és időjárásálló
• Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
• Szellőzőrendszerekben is alkalmazható

Nagy szilárdságú, rugalmas ragasztásokhoz, pl. szegélylé-

cek, küszöbök, hangszigetelő panelek, lemezelések, cső és 

kábelátvezetések ragasztása, de használható csőtömítésként 

is fűtésszerelés során.

Univerzális 
ragasztó

Előnyök:

• Magas mechanikus szilárdság
• Kipróbált víz alatti ragasztás
• Könnyen kinyomható
• Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes

Ragasztóanyag olyan építőipari, kisipari felhasználások- 

hoz, amelyeknél magas kezdeti tapadás szükséges. Kül- és 

beltérben egyaránt használható, terméskövek ragasztására 

is alkalmas.

Nagy kezdeti tapadó- 
erejű ragasztó Plusz

Univerzális

Extrém magas  

kezdeti tapadás

Fix&Fit 
ragasztó és tömítőanyag

Előnyök:

• Ragaszt és tömít számos felületen
• Kikeményedést követően festhető
• UV- és időjárásálló
• Rugalmas kötést eredményez

Különféle általános szerelési munkákhoz, mint táblák, 

szerelvények, szegély- és díszlécek stb. ragasztásához, illetve 

különböző anyagok közti rések tömítésére. Kül- vagy beltér-

ben, porózus vagy nem porózus felületeken is használható.

Szereléshez



Tömítő bevonat

Hybrid technológia

SP = Hybrid technológia! Minden SP jelöléssel el-
látott termékünk az illbruck által fejlesztett hibrid 
technológián alapuló receptúra szerint készül mely 
egyet jelent a kiváló anyagtulajdonságokkal és az 
egészséges munkakörnyezettel. Használja Ön is jövő 
tömítőanyagait és ragasztóit már ma! 
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Az Ön kereskedő partnere:

Tremco CPG s.r.o. 
Slezská 2526/113 
130 00 Praha 3 
Cseh Köztársaság

T. +420 296 565320 
F. +420 296 565300 
info.ee@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com

További információkért az illbruck termékekről 
keresse fel weboldalunkat:  
www.illbruck.com  


