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Ecetsavas szilikon 
bázisú, széles körben 
felhasználható, na-
gyon rugalmas tömí-
tőmassza.

átlátszó, fehér,
fekete, szürke

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű, 
képlékenyen rugalmas 
tömítőanyag. 

fehér, szürke, barna

Nagyon rugalmas, 
penészgátló hatású,  
szilikon bázisú tömítő-
massza.

átlátszó, fehér, man-
hattan, cementszürke, 
beige, jázmin, kara-
mell, sötétbarna

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű, 
képlékenyen rugalmas 
tömítőanyag.

átlátszó

Semleges összeté-
telű, oximrendszerű, 
nagyon rugalmas szi-
likon tömítőmassza.

átlátszó, fehér

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű,  
képlékenyen rugalmas 
tömítőanyag. Kültéri 
használatra javasolt.

fehér, szürke
A vödrös verzióban 
csak fehér!

E g y k o m p o n e n s ű , 
semlegesen térháló-
sodó szilikon bázisú 
tömítőmassza.

átlátszó, fehér

Akril bázisú, csiszol-
ható tömítőanyag.

törtfehér színű

Egykomponensű, víz-
üveg bázisú, magas 
hőállóságú tömítőa-
nyag. Oldószer- és az-
besztmentes.

antracit

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű, 
oldószermentes tömí-
tőanyag.

fehér, bézs, sötétzöld, 
barna

Szintetikus kaucsuk 
bázisú, vízzáró tömí-
tőanyag.

átlátszó

Elsősorban lakkozott és 
lakkozatlan parketták 
hézagainak kitöltésé-
re, ragasztására alkal-
mas diszperziós anyag.

bükk, cseresznye, dió,  
juhar, kőris/fenyő, ma-
hagóni, tölgy, wenge

Nagy hőállóságú, ru-
galmas, ecetsavas 
szilikonbázisú tömítő-
anyag, amely ipari és 
háztartási használatra 
is kiválóan alkalmas.

vörösesbarna

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű, 
képlékenyen rugal-
mas tömítőanyag.

fehér

Hagyományos, kencés 
üvegező gitt, mely tar-
talmaz rövid és hosszú 
olajokat.

bézs

Akril-diszperziós ala-
pú, egykomponensű, 
képlékenyen rugalmas 
tömítőanyag, speciá-
lisan fémeken végzett 
munkákhoz igazodó 
összetételben.

szürke
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Ecetsavasan térhálósodó, kikeményedés 
után szagtalan, nem veszélyes készít-
mény. Tartósan rugalmas marad. Tartós 
alakváltozási képesség: kb. 25 %. Kitű-
nően tapad a legtöbb felületre. UV-álló 
és vízzáró.

Kitűnően tapad a legtöbb porózus  
felületre. Átfesthető diszperziós és olaj-
bázisú festékkel (Erősen nedvszívó alj-
zat esetén alapozó használata szüksé-
ges!). Tartós alakváltozási képesség: 
kb. 15 %. Könnyen feldolgozható, nem 
folyik meg.

Ecetsavasan térhálósodó, kikeménye-
dés után szagtalan, nem veszélyes ké-
szítmény. Gombaálló adalékot tartal-
maz. Tartósan rugalmas marad. Tar-
tós alakváltozási képesség: kb. 25 %.
Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-
álló és vízzáró.

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felü-
letre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú 
festékkel (Erősen nedvszívó aljzat esetén 
alapozó használata szükséges!). Tar-
tós alakváltozási képesség: kb. 10 %. 
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. 
Térfogatvesztés: akár 40 %-ig. Az anyag 
kinyomáskor még fehér, csak a kikemé-
nyedést követően válik átlátszóvá!

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. 
Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugal-
mas marad. Tartós alakváltozási ké-
pesség: kb. 25 %.
Semleges összetételű (pH=7), ezért 
nem támadja meg a fémeket, foncsort, 
egyéb érzékeny aljzatokat.

Jól tapad a legtöbb építőanyagon, po-
rózus felületen is. Könnyen feldolgoz-
ható.
Megkötés után átfesthető. UV-álló, 
időjárásálló. Tartós tágulási képesség: 
kb. 20 %.

Kiválóan tapad. Tartósan rugalmas 
marad. UV-álló, vízálló és vízzáró
Hőállóság: -50 °C - +150 °C
Semleges oxim rendszerű pH=7
Nem veszélyes készítmény.
Nem festhető.

Csiszolás után átfesthető. Könnyen ke-
zelhető, és szép egyenes felületet ad. 
Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyve-
szélyes anyag.

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Meg-
kötés után nagyon szilárd lesz. Nem 
rugalmas. Hőálló tartósan 1000 °C-ig,  
rövid ideig 1500 °C-ig.

Hőmérsékletállóság: 
-40 °C - +180 °C között. 
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. 
Ftalát mentes. 
Térfogatváltozás: 15-25 %.
Feldolgozási hőmérséklet:  
+5 °C - +40 °C.

Jól tapad nedves felületen is és enyhén 
olajos aljzatra is jó. Időjárásálló, UV-
álló, átfesthető és tartósan rugalmas 
(25 %). Oldószert tartalmaz. Penész-
álló. Bitumen és réz felületre is kiváló. 
Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elsárgul-
hat, de ez nem befolyásolja a tulajdon-
ságait.

Átfesthető, csiszolható a parkettával 
együtt.
Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. 
Oldószermentes.

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 
260 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és 
vízálló.
Gombaálló adalékot tartalmaz.

Jól tapad porózus és nem porózus  
felületre is.
Könnyű felhordani és eldolgozni.
Átfesthető akár már 3-4 perc múl-
va. Nem repedezik meg rajta a festék.  
A matt festék nem fényesedik ki a tö-
mítő felszínén. Bőrképződés: 15 perc. 
Fagyveszélyes anyag.

Vajszerű anyag, mely melegítés után 
könnyen, finoman felhordható. Hé-
zagmentes tömítést biztosít. Átfesthe-
tő alapozóval, oldószeres, olajos, disz-
perziós festékkel, zománccal. Nem ru-
galmas, fagyveszélyes.

Kitűnően tapad alapozott fémfelüle-
tekre.
Gyorsan megköt (Bőrképződés: kb. 5 
perc). Két fémfelület között tartósan 
lágy marad. Átlakkozható (Erősen 
nedvszívó aljzat esetén alapozó hasz-
nálata szükséges!).
Időjárás- és öregedésálló.

•	 Tágulási	hézagok	fugázása
•	 Ragasztási	feladatok	nem	nedvszívó	aljzatra	is
•	 Fém-	és	üvegszerkezetek	rugalmas	tömítése
•	 Ajtók	és	ablakok	üvegezése	és	tömítése
•	 Időjárásnak	kitett	külső	felületek,	fugák	tömítése

•	 Falban	lévő	hézagok,	repedések	tömítése	festést,	tapétá-
zást megelőzően

•	 Nyílászárók	körül	keletkezett	hézagok	tömítése
•	 Ablakpárkányoknál	keletkezett	rések	tömítése
•	 Gázbeton	(pld.	YTONG)	elemek	illesztése	és	tömítése

•	 Konyhában,	fürdőszobában,	egyéb	vizes	helyiségben
•	 Fugák,	csatlakozó	és	tágulási	hézagok	tömítése
•	 Fürdőkád,	mosdó	és	a	fal	közé
•	 Fali-	és	padlócsempékhez
•	 Időjárásnak	kitett	külső	felületek,	fugák	tömítése

•	 Fugák,	hézagok,	rések,	repedések	kitöltése
•	 Csatlakozó	vagy	kevéssé	táguló	hézagokhoz,	fugákhoz
•	 Ablakpárkányoknál	keletkezett	rések	tömítése
•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt

•	 Cement-	és	mésztartalmú	felületek	tömítése
•	 Réz	és	horganyzott	bádog	tömítése
•	 Üvegezési	feladatok
•	 Tükör	ragasztása	(tükör	mérete:	max.	1x1	m)
•	 PVC	ablakok	tömítése
•	 Időjárásnak	 kitett	 felületek,	 tágulási	 és	 csatlakozó	

fugák tömítése

•	 Kül-	és	beltéri	fugák,	hézagok,	rések,	repedések	
kitöltése

•	 Panelelemek	közötti	hézagok	tömítése
•	 Gipszkarton	felületekhez
•	 Csatlakozó	és	max.	20	%-ig	táguló	hézagokhoz,	

fugákhoz

•	 Akril	kádak	és	zuhanyfülkék	tömítésére
•	 PVC	ablakok	tömítésére
•	 Fali-	és	padlócsempékhez
•	 Téglára,	betonra,	alumíniumra	és	fém	felületekre
•	 Időjárásnak	kitett	külső	felületek,	fugák	tömítésére

•	 Fali	repedések	tömítésére
•	 Fa-	és	farostlemezek	repedéseibe
•	 Tartós	vízterhelés	alatt	álló	helyekre	ne	használjuk
•	 Bel-	és	kültéri	használatra

•	 Kályhák,	kandallók	tömítése
•	 Kazánok,	füstcsövek	tömítése
•	 Kémények	hajszálrepedéseihez,	hőálló	kövekhez
•	 Magas	hőmérsékleten	működő	berendezésekhez
•	 Bel-	és	kültérben	alkalmazható	 (ha	nem	éri	 tartós	

vízterhelés)

•	 Cserépkályha	fugák	tömítésére	
•	 Kályha	és	falazat	közti	repedések,	csatlakozó	fugák	

tömítésére 

•	 Tetőn,	homlokzaton,	teraszokon
•	 Bitumenes	felületek	tömítésére
•	 Bádogos	munkákhoz,	rézre	is
•	 Fa	és	beton	tágulási	hézagokba
•	 Ragasztóanyagként	is
•	 Sokoldalú	segítség	a	ház	körül
•	 Kül-	és	beltéri	vízzáró	tömítésre

•	 Lakkozott	 és	 lakkozatlan	 parketták	 hézagainak	 tö-
mítése felújításkor

•	 Új	parkettázásnál	a	fal	melletti	hézagok	kitöltése
•	 Kiváló	 öntapadásának	 köszönhetően	 ragasztásra	 is	

(főleg fafelületekre)
•	 Bel-	és	kültérben	is

•	 Hengerfejek	 tömítése,	kipufogó	csövek	és	csatlakozá-
sok tömítése

•	 Tömlők,	könyökelemek	tömítése
•	 Kazánok,	fűtőberendezések,	hővezetékek,	fűtőtestek
•	 Ahol	fontos	a	rugalmasság	is

•	 Fugák,	hézagok,	repedések	kitöltésére
•	 Kiváló	kisebb	méretű	résekbe,	hézagokba	is
•	 Fa,	beton,	tégla,	vakolat,	csempe,	kemény	PVC	felületre
•	 Gipszkartonra,	nyílászárók	és	a	fal	közti	hézagokba
•	 Csatlakozó	vagy	kevéssé	táguló	hézagokhoz,	fugákhoz
•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt
•	 Tartós	vízterhelés	alatt	álló	vagy	annak	kitett	helyekre	

ne használjuk

•	 Régi	ajtók,	ablakok	felújításához
•	 Műemlék	épületek	nyilászáróihoz
•	 Üvegtáblák	keretbe	történő	rögzítésére
•	 Fa-	és	fémkeretekhez	is	alkalmas
•	 Bel-	és	kültérben	is

•	 Fémlemezek	illesztéseinek,	varratainak	tömítése
•	 Eloxált	alumínium,	PVC	és	fa	felületekre
•	 Csatlakozó	vagy	kevéssé	táguló	(max.	15	%)	fugákhoz
•	 Nem	 alkalmas	 alapozás	 nélküli	 fém	 felületekre,	 tartós	

vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és 
bitumenes felületekre

SZILIKON 
TÖMÍTŐ 

RAGASZTÓ

310 ml

AKRIL 
FESTHETŐ 
TÖMÍTŐ 

310 ml

SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ

310 ml

ÁTLÁTSZÓ 
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

SEMLEGES
SZILIKON 
TÖMÍTŐ

310 ml

ESŐÁLLÓ
AKRIL

TÖMÍTŐ

310 ml
10 kg vödör

AKRIL KÁD 
ÉS PVC 

TÖMÍTŐ

310 ml

CSISZOLHATÓ 
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

1000 ˚C
HŐÁLLÓ

TÖMÍTŐ*

310 ml

CSERÉPKÁLYHA
FUGÁZÓ

310 ml

TETŐMESTER
VÍZZÁRÓ
TÖMÍTŐ

310 ml

PARKETTA 
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ

310 ml

300 ˚C
HŐÁLLÓ

SZILIKON*

310 ml

GYORSKÖTŐ
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

ÜVEGEZŐ
UNIVERZÁLIS 

GITT

310 ml

KAROSSZÉRIA 
AKRIL 

TÖMÍTŐ

310 ml

Mester töMítők Mester töMítők



Oldószermentes, egy-
komponensű ragasztó 
elsősorban polisztirol 
és gipsz felületekhez.

fehér

Oldószermentes, uni-
verzális szerkezeti ra-
gasztó, porózus és 
nem porózus felüle-
tekre.

fehér

Óriási ragasztóerő-
vel bíró, gyorsan kö-
tő MS polimer bázisú 
ragasztó- és tömítőa-
nyag porózus és nem 
porózus felületekre. 

fehér

Oldószermentes, má-
sodpercek alatt kiváló 
tapadást és gyors kö-
tést biztosító szerelési 
ragasztó.

törtfehér

Bitumen alapú, fel-
használásra kész tö-
mítőanyag, kiváló ra-
gasztóerővel.

fekete
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Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. 
Megkötés után átfesthető, csiszolható. 
Hosszabb ideig eltartható (18 hónap). 
Vízzel hígítható és tisztítható. Jól tapad 
gipszkarton, farost és ásványi rost  
lemezeken.

Gyorsan köt, kiválóan tapad, egyenet-
len felületen is. Megkötés után átfest-
hető. Oldószermentes. Nem kell a tel-
jes felületet bekenni, elég pontszerűen 
vagy kígyóvonalban felvinni. Hosszabb 
ideig eltartható (18 hónap).

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Gyorsan  
köt. Kitűnően tapad szinte minden  
felületen. Víz alatt is használható.  
Hosszú távon ellenáll az időjárási  
behatásoknak, UV-álló. Gombaálló.  
Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. 
Oldószert nem tartalmaz és nem veszé-
lyes készítmény.

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 
5 percen belül akár 120 kg/m2. Tar-
tósan nagy erejű ragasztást biztosít. 
Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után 
átfesthető. Vízzel tisztítható.

Kiválóan tapad bitumenes felületekre.
Vizes alapra is felhordható.
Nem gyúlékony oldószert tartalmaz.
Fagyálló -20 °C-ig.
Hőálló +80 °C-ig.

•	 Polisztirol	díszlécek,	lábazatok,	álmennyezeti	és	burko-
lólapok ragasztása

•	 Gipszstukkók,	rozetták,	díszítő	elemek	ragasztása
•	 Fémtárgyak	ragasztása	polisztirolfelületre
•	 Beltérben	alkalmazható
•	 Nem	használható	vizes	helyiségekben,	márványhoz,	ter-

méskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellá-
tott fémfelületekre

•	 Különféle	építőanyagok	ragasztása,	nedvszívó	aljzatokra
•	 Fa	(lépcső,	ablakpárkány,	lambéria,	szegőlécek),	polisz-

tirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. 
ragasztása

•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	bitumenes	felületre,	PE-re	és	PP-re

•	 Ragasztási	 feladatokra	 tökéletes.	 Helyettesíti	 az	 ismert	
szerelési ragasztókat és tömítőanyagokat

•	 Olyan	helyzetekben,	felületekre	is	használható,	ahol	más	
anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szil-
ikont és oldószert sem).

•	 Fa,	 természetes	 és	 műkövek,	 PVC,	 csempe,	 kerámia,	
üveg, tükör, polisztirol, beton, tégla, acél, réz, alumíni-
um, horgany és epoxi-gyanta felületekre.

•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	PE,	PP,	teflon,	akrilüveg	esetén	és	bitu-

menes felületekre

•	 Épitőanyagok	ragasztására	nedvszívó	aljzatra
•	 Ragasztható	vele:	fa	(lépcső,	ablakpárkány,	lambéria,	szegőlécek),	

álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb.
•	 Nehéz	tárgyak	rögzítés	nélküli	ragasztására	is
•	 Egyenetlen	felületen	is	(max.	8	mm)
•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	bitumenes	felületre,	természetes	és	műkövekre,	

PE-re és PP-re
•	 Nem	javasolt	extrudált	polisztirol	táblák	ragasztására

•	 Bitumenes	zsindelyek	ragasztása,	tömítése
•	 Tetőkön	lévő	hézagok,	rések	tömítése,	javítása
•	 Sürgős	javítási	munkákhoz,	akár	esős	időben	is	
•	 Különféle	anyagok	közti	csatlakozó	hézagokba
•	 Járda	és	falfelület	közti	hézag	tömítése
•	 Tágulási	hézagokba	is	alkalmas	(max.	10	%	mozgásig)

DÍSZLÉC
STUKKÓ 

RAGASZTÓ

310 ml

FIX 
ÉPÍTÉSI  

RAGASZTÓ

310 ml

SZUPER
MINDENT  

RAGASZTÓ

290 ml

ERŐMESTER
SZERELÉSI  

RAGASZTÓ

310 ml

ZSINDELY
RAGASZTÓ  

TÖMÍTŐ

310 ml

Oldószermentes, erős 
kezdeti és tartós ra-
gasztóerejű, rugalmas 
és festhető ragasztó.

átlátszó

Neoprén bázisú, oldó-
szeres ragasztóanyag, 
porózus és nem poró-
zus felületekre.

beige

Poliuretán (PU) bázi-
sú nagy erejű, gyors 
ragasztó, amely kü-
lönböző anyagok egy-
máshoz ragasztásához 
is kiválóan alkalmas.

sárgásbarna

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása:

5

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős 
kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, 
mely egyenetlen felületekre is alkalmas, 
és korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-
álló. Hőállósága : -25 °C- +80 °C
Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a 
kikeményedést követően válik átlátszóvá!

Szög- és csavarmentes rögzítést biz-
tosít. Kötőereje: 45 kg/cm2. Tartósan 
rugalmas marad. Víz- és hőálló. Ol-
dószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra 
alkalmas, ennek során gyorsan és nagy 
erővel köti össze a felületeket.

Gyorsan megköt, igen nagy erővel  
ragaszt. A kisebb egyenetlenségek  
kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszí-
vó aljzatra is (fémek, csiszolt felületek, 
műanyagok). Víztömör és hőálló kb.  
120 °C-ig. Oldószert nem tartalmaz. 
Átfesthető és csiszolható. Nem UV-álló.  
Nedvességre reagál.

•	 Dekorációs	és	burkoló	elemek,	építőanyagok	 ragasztására	
nedvszívó aljzatokra

•	 Faszerkezetek,	 lábazati	 lécek,	 lépcsőfokok,	 könyöklők,	
falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, 
kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztására

•	 Tégla,	 beton,	 fa,	 forgácslap,	 gipszkarton,	 cementlap,	 
eloxált alumínium, kemény PVC felületekre

•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	bitumenes	felületre,	márványra,	termés-

kövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re

•	 Különféle	építési	szerelési	anyagok	ragasztása	(fa,	tégla,	
beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)

•	 Burkolatok,	lapok,	lemezek,	lécek	ragasztása
•	 Kerámia	csempe,	párkányok	ragasztása
•	 Egyenetlen	felületekre	is	(akár	8	mm-ig)
•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	alkalmas	polisztirol	felületekre

•	 Fa	felületek,	lécek,	lemezek,	idomok	ragasztása
•	 Fémtárgyak,	fém	idomok,	kötőelemek	rögzítése
•	 Kerámia,	terméskő,	márvány,	gránit	és	műkő	felületekre
•	 Álmennyezeti	és	falburkoló	lapok	ragasztása
•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható

SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ

310 ml

GYORS
KONTAKT  

RAGASZTÓ*

310 ml

PU KOMBI 
RAGASZTÓ*

300 ml

Mester ragasztók
Mester 
ragasztókMűveleti fotó: Műveleti fotó:

ÚJ

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása:
Mester 
ragasztó töMítő Műveleti fotó:

ÚJ

Szinte minden felü-
letre használható ra-
gasztó- és tömítő-
anyag MS polimer 
bázissal.

fehér

Poliuretán bázisú, 
gyors kötésű, erős 
ragasztóerejű, rugal-
mas, tömítésre és ra-
gasztásra is kiválóan 
alkalmas anyag.

szürke

Kitűnően tapad szinte minden felü-
leten. Enyhén nedves felületekre is 
használható. Hosszú távon ellenáll az 
időjárási behatásoknak, UV-álló.
Átfesthető. Rugalmas (25%) és jól 
terhelhető. Gombaálló. Oldószert 
nem tartalmaz és nem veszélyes 
készítmény.

Kiválóan tapad a legtöbb felületre.
Gyors, rugalmas ragasztást érhetünk 
el vele, mely egyben kitűnően vízálló.
Időjárásnak ellenáll. 
Hőállósága: -40 °C- +80 °C

•	 Szinte	mindenféle	felületre	és	anyaghoz	használható
•	 Üveg,	PVC,	réz,	acél,	alumínium	műanyag,	fa,	természe-

tes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, tégla
•	 Helyettesíti	az	ismert	tömítőanyagokat
•	 Kitűnően	használható	enyhén	nedves	felületekre	is
•	 Ragasztásra	is	alkalmas
•	 Nem	használható	PE,	PP,	teflon,	akrilüveg	és	bitumenes	

felületekre

•	 Tömítésre	és	ragasztásra	
•	 Függőleges	és	vízszintes	építési	hézagok	tömítésére,	válaszfa-

lak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerkezetekhez
•	 Ragasztóként	 külső	 és	 belső	 párkányok,	 burkoló	 elemek,	

lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
•	 Kiválóan	tapad	a	legtöbb	anyaghoz,	mint:	alumínium,	beton,	

kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, terméskövek, műkövek, polí-
rozott fémek.

•	 Autóipari	célokra,	hajók,	csónakok,	lakókocsik,	egyéb	jármű-
vek gyártásához és javításához

•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	üvegszerkezetek	tömítésére,	tükör	ragasztására

A-Z
RAGASZTÓ 

TÖMÍTŐ

290 ml

PU 4000
TÖMÍTŐ  

RAGASZTÓ

310 ml

Tökéletesen átlátszó 
ragasztó- és tömítő-
anyag porózus és nem 
porózus felületekre.
MS polimer bázisú.

víztiszta

Oldószermentes, fő-
ként polisztirol meny-
nyezetlapok ragasztá-
sára alkalmas. Hasz-
nálható még a nedves 
helyiségekben is.

bézs

Kitűnően tapad szinte minden felületen. 
Gyorsan köt és erősen ragaszt. Nedves 
felületekre is használható. Hosszú távon 
ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-
álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas 
(25%) és jól terhelhető. Oldószert nem 
tartalmaz és nem veszélyes készítmény.

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen 
tapad. Megkötés után átfesthető. Ellenáll 
a páratartalomnak. Hőállósága: kiszára-
dás után +80 °C-ot is kibír.
Hosszú szavatosság: 3 év

•	 Olyan	helyzetekben,	ahol	fontos	a	teljes	átlátszóság.
•	 Ragasztási	feladatokra	kiváló.
•	 Olyan	helyzetekben,	felületekre	is	használható,	ahol	más	

anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szil-
ikont és oldószert sem).

•	 Fa,	természetes	és	műkövek,	PVC,	csempe,	kerámia,	üveg,	
polisztirol, beton, tégla, acél, réz, alumínium felületekre.

•	 Kül-	és	beltérben	egyaránt	alkalmazható
•	 Nem	használható	PE,	PP,	teflon,	akrilüveg	és	bitumenes	felü-

letekre

•	 Polisztirol	lapok,	szigetelő	és	burkoló	lapok,	díszlécek	
ragasztására

•	 Dekorációs	célokra	
•	 Beltéri	használatra,	nedves	helyiségekben	is

VÍZTISZTA  
RAGASZTÓ

290 ml

MENNYEZETLAP  
ÉS DÍSZLÉC  
RAGASZTÓ

1 kg, 4 kg

O l d ó s z e r m e n t e s , 
hosszú szavatosságú 
(4 év) ragasztóanyag, 
főként polisztirol és 
gipsz felületekhez.

fehér

Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel.
Megkötés után csiszolható, átfesthető, 
vakolható. Fagyveszélyes.

•	 Díszlécek,	 lábazatok,	álmennyezeti	és	burkolólapok	ra-
gasztására

•	 Gipszstukkók,	rozetták,	díszítő	elemek	ragasztására
•	 Fémtárgyak	ragasztására	polisztiren	felületre
•	 Jól	tapad	gipszkarton,	farost	és	ásványi	rost	lemezeken
•	 Beltérben	alkalmazható
•	 Nem	 használható	 vizes	 helyiségekben,	 márványhoz,	

terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem 
ellátott fémfelületekre

DEKOR
RAGASZTÓ

400 g

O l d ó s z e r m e n t e s , 
hosszú szavatosságú 
(4 év), széles körben 
használható ragasztó-
anyag tubusban.

fehér

Villámgyors, erős kö-
tésű, és egyszerűen 
használható ragasztó.

Egyenetlen felületen is gyorsan meg-
köt, kiválóan tapad. Megkötés után 
átfesthető, vakolható. Kiadósság: kb. 
300-500 g/m2 az aljzattól függően. 
Fagyveszélyes.

Precíz ragasztás pillanatokon belül. 
Könnyen kezelhető, adagolható. Nem 
cseppen és nem folyik meg. Kiváló 
kezdeti kötésű. Egymástól eltérő 
anyagok széles körére használható. 
Nagy szilárdság kis ragasztási felületek 
esetében is 

•	 Különféle	anyagok	ragasztására,	nedvszívó	aljzatokra
•	 Ragasztható	 vele:	 fa	 (lépcső,	ablakpárkány,	 lambéria,	

szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csem-
pék, fémek, PVC, stb.

•	 Beltérben	alkalmazható
•	 Nem	használható	bitumenes	felületre,	PE-re	és	PP-re

•	 Fém,	gumi,	bőr,	fa,	textília,	kerámia,	porcelán	és	a	leg-
több műanyag felületre

•	 Ott,	ahol	villámgyors,	erős	kötésű,	és	egyszerűen	hasz-
nálható ragasztóra van szükségünk

•	 Olyan	 tárgyak	 javításához,	 amelyeknél	 a	 felületek	 jól	
egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem lesz 
hajlításoknak kitéve

•	 Ne	használjuk	PE,	PP,	szilikon	és	teflon	ragasztására.	

BARKÁCS
RAGASZTÓ

300 g

PILLANAT- 
RAGASZTÓ

GÉL*

3 gÚJ

ÚJ



Jellege: Jellege:Tulajdonságai: Tulajdonságai:Felhasználása: Felhasználása:

Hajtógázzal működő  
aerosol, amely a friss 
purhab oldószereként  
hat. A termék pisz-
tolygyűrűvel és kinyo-
mófejjel is felszerelt.

A már megkeménye-
dett purhab, festék 
és lakk eltávolítására 
alkalmas szer.

Megkötött és friss  
szilikonra alkalmas, 
nem mérgező ké-
szítmény, szabvány 
kartusban.

fehér
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Eltávolítja a friss purhab szennyeződé-
seket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly 
belsejében és csövében maradt friss 
purhabot is. Acetont tartalmaz.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja 
a megkeményedett purhab, a mű-
gyanta-, akrillakk maradványokat, 
valamint a lazúr-, diszperziós és latex 
festéket vagy hasonló réteget bármi-
lyen oldószerálló felületről. Függőleges 
felületen is megtapad.

Eltávolítja a felületekről a korábban 
felhordott szilikon tömítőanyagot.

•	 Friss,	még	meg	nem	keményedett	purhab	eltávolítására
•	 Purhab	 kinyomó	 pisztolyok	 ápolására	 és	 tisztítására	

(növeli a pisztolyok élettartamát)
•	 Műszaki	területen	nagy	hatású	oldószerként	és	univer-

zális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne 
használjuk)

•	 Ecsettel	kenjük	fel	a	tisztítandó	felületre,	majd	hagyjuk	
hatni. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 és 
30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több 
óra is. A fellazult réteget spatulyával távolítsuk el. Na-
gyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg 
eltávolítása után a folyamat megismétlése.

•	 Mechanikus	úton	távolítsuk	el	a	tömítőanyagot,	ameny-
nyire lehetséges. Utána vigyük fel az eltávolító szert.  
A hatóidő 1-24 óráig változhat. A feloldott anyagot  
töröljük le. Szükség esetén a folyamat megismételhető. 

PURHAB
TISZTÍTÓ*

500 ml

PURHAB, FESTÉK 
ELTÁVOLÍTÓ*

750 ml

ELTÁVOLÍTÓ SZER 
SZILIKONHOZ*

310 ml

Mester 
toVábbi terMékekMűveleti fotó: Műveleti fotó:

Kartusokhoz használ- 
ható fémvázas kinyo-
mópisztoly.

Pisztolyhabokhoz hasz- 
nálandó kinyomópisz-
toly.

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása:

Eredeti COX gyártmány, igen tartós, 
hosszú éveken keresztül használható. 
Könnyű, mégis nagyon tartós. Profik-
nak és barkácsolóknak is ajánlott.

Masszív, tartós.

•	 Utánnyomás-mentes
•	 Új	kódja:	Easiflow	HD

•	 Profiknak	ajánlott	kivitel

WEXFORD
fém 

kinyomópisztoly

FÉM 
PISZTOLY
teflongolyós  
kialakítással

szerszáMok Műveleti fotó:

A *-gal megjelölt termékek 
a következő veszélyszimbó-
lumokkal rendelkeznek:

300	˚C	HŐÁLLÓ	SZILIKON:	GHS05
1000	˚C	HŐÁLLÓ	TÖMÍTŐ:	GHS05
GYORS	KONTAKT	RAGASZTÓ:	GHS02,	GHS07,	GHS09
PU	KOMBI	RAGASZTÓ:	GHS07,	GHS08
PILLANATRAGSZTÓ	GÉL:	GHS07
PURHABOK: GHS02, GHS07, GHS08

PURHAB	TISZTÍTÓ:	GHS02,	GHS07
PURHAB,	FESTÉK	eltávolító:	GHS02
ELTÁVOLÍTÓ	SZER	SZILIKONHOZ:	GHS05
Penészölő folyadék: GHS05, GHS09
Horgany spray: GHS02, GHS07, GHS09

Több mint 20 éve jól 
ismert, gyorsan ható, 
klórtartalmú fertőtle-
nítőszer.
Többszáz-féle penész-
gomba ellen hatásos.

95-98 % tisztaságú 
hideghorgany, szór-
ható lakk formájában. 
Szép ezüstös színű.

Jellege: Tulajdonságai: Felhasználása:

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagytel-
jesítményű, nem éghető, nem támad-
ja meg a zománcot, kerámiát és a mű-
anyagokat.

Egyenletesen, több rétegben hordha-
tó fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós 
víznek. Átfesthető, áthegeszthető, ve-
zeti az áramot és jól tapad.

•	 Penészes,	gombás	kövezetek	megtisztítása
•	 Csempék,	burkolóanyagok	penészmentesítése
•	 Gombafertőzéses	fugatömítések	felújítása
•	 Fehér	falfelületek,	sarkok	gombátlanítása

•	 Fémfelületek	alapozása	(karosszéria,	alváz,	stb.)
•	 Sérült	horganyfelületek	gyors	és	esztétikus	kijavítása
•	 Fémfelületek	rozsda	elleni	védelme
•	 Felnik,	klímaszerelvények	felületkezelése

Penészölő 
folyadék*

400 ml

Horgany 
spray*

400 ml

Hanno

Hanno

Hanno Műveleti fotó:
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Pisztolyos kivitelű, 
nedvességre reagáló, 
egykomponensű pur-
hab, amely széles kör-
ben felhasználható  
tömítési, szigetelési és 
ragasztási feladatok-
hoz. Az új adapterrel 
már pisztoly nélkül is 
használható.

Mind a négy évszak-
ban használható, 
speciális szeleppel el-
látott egykomponensű 
poliuretánhab

Széleskörűen felhasz-
nálható, nedvességre 
reagáló egykompo-
nensű hab, tömítési 
és ragasztási felada-
tokra.

4-6 héten belül több-
szöri felhasználásra 
alkalmas egykompo-
nensű hab, mely szé-
leskörűen használható 
tömítési, szigetelési 
és ragasztási felada-
tokhoz.

A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, 
egyenletesen adagolva hordhatjuk fel, 
így használata anyag- és költségmeg-
takarítást eredményez. A Pisztolyhabbal 
könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. 
Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól 
tapad különféle alapokon, de nem tapad 
meg PE, PP és teflon felületen.
15 hónap szavatosság!

Finoman adagolható tömítő, ragasztó. 
Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot 
könnyen és jól kitölti. Jó hang- és 
hőszigetelő. Jól tapad különféle alapo-
kon, de nem tapad meg PE, PP, szi-
likon és teflon felületen. Nem UV-álló. 
15 hónap szavatossági idő!

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot 
könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hő-
szigetelést biztosít. Jól tapad különféle 
alapokon, de nem tapad meg PE, PP és 
teflon felületen. Egykomponensű.
15 hónap szavatosság!

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot 
könnyen és jól kitölti. Az első alkalma-
zástól számítva többször is felhasznál-
ható. Speciális szelep, nagy kihozatal. 
Fektetve is tárolható.
Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. 
Megtapad minden szokásos építőanya-
gon, kivéve polietilén, polipropilén, szi-
likon, teflon, olaj és zsír, vagy hasonlók. 
18 hónap szavatosság!

•	 Ablakok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Ajtótokok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Kábelátvezetések,	 faláttörések	 során	 keletkező	

hézagok kitöltése
•	 Előregyártott	elemek	közötti	hézagok	kitöltése
•	 Hangszigetelési	feladatok

•	 Ablak	és	fal	közötti	hézag	kitöltése
•	 Ajtótok	és	fal	közötti	hézag	kitöltése
•	 Kábelátvezetések,	faláttörések	hézagaihoz	
•	 Kisebb	üregek	hő-	és	hangszigetelése	
•	 Előregyártott	elemek	közötti	hézagokba
•	 Modellek,	makettek	készítése	

•	 Ablakok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Ajtótokok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Kábelátvezetések,	faláttörések	során	keletkező	hé-

zagok kitöltése
•	 Kisebb	üregek	hő-	és	hangszigetelése
•	 Modellek,	makettek	készítése
•	 Előregyártott	elemek	közötti	hézagok	kitöltése

•	 Ajtótokok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Ablakok	és	a	falazat	közötti	hézag	kitöltése
•	 Kábelátvezetések,	faláttörések	során	keletkező	hézagok	

kitöltése
•	 Kisebb	üregek	hő-	és	hangszigetelése
•	 Modellek,	makettek	készítése
•	 Előregyártott	elemek	közötti	hézagok	kitöltése

PISZTOLYHAB*
750 ml

Pisztoly nélkül is 
használható!

TÉLI-NYÁRI 
PURHAB*

750 ml

PURHAB*

750 ml, 
500 ml,
300 ml

TÖBBSZÖR 
HASZNÁLHATÓ 

PURHAB*

750 ml

Eg y k o m p o n e n s ű , 
adapteres, tűzálló 
tulajdonságú, ned-
vességre reagáló po-
liuretánhab.

Egykomponensű poli-
uretánhab hőszigetelő 
lapok ragasztására.
Pisztolyos kiszerelés.

Egykomponensű poli-
uretánhab hőszigetelő 
lapok ragasztására. 
Adapteres kiszerelés.

Tűzállósági határértékkel rendelkező 
hab. Mindenféle zsírmentes és pormen-
tes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikont, 
teflont, polietilént és polipropilént. 
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és  
+30 °C között. Tűzállósági határér-
ték: 60-120 perc.

Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az 
egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban 
gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős 
ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, 
vakolatra, fára, fémre és bitumenes fe-
lületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén. 
Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, 
vakolható, tartós és fagyálló. Vágható 
20-30 perc után (2 cm szélességnél)
Hőállósága:- 40 °C és +80 °C (rövid 
ideig +120 °C). Kiadossága 45 liter.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, 
erős ragasztás. Jól tapad betonra, 
falazatra, vakolatra, fára, fémre és 
bitumenes felületre, kivéve: szilikon, 
teflon, polietilén. Idő- és fagyálló. 
Hőállósága:- 40 °C és +80 °C (rövid 
ideig +120 °C). Vágható 30 perc 
után (2 cm szélességnél). Kiadóssága 
38 liter.

Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépíté-
séhez, létrehozásához, mint például:
•	 tűzgátló	ajtók,	ablakok,	üvegek
•	 kábelátvezetések,	faláttörések
•	 tetőszerkezetek,	szerelési	hézagok

•	 Polisztirol	táblák	és	egyéb	építési	anyagok	ragasztására.
•	 Zsír-	és	pormentes	aljzatokra	használható.
•	 A	 tapadó	 felületeknek	 tisztának,	 leválasztóanyagtól	

menteseknek, és teherbírónak kell lenniük.
•	 A	tábla	szélétől	2	cm-re	húzzunk	körben	egy	3	cm	vas-

tag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 
Nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás 
ellen.

•	 2	óra	kötés	után	a	lapokat	rögzíthetjük	mechanikus	úton

•	 Polisztirol	táblák	és	egyéb	építési	anyagok	ragasztására.
•	 Zsír-	és	pormentes	aljzatokra	használható.
•	 A	tapadó	felületeknek	tisztának,	leválasztóanyagtól	men-

teseknek, és teherbírónak kell lenniük.
•	 A	tábla	szélétől	2	cm-re	húzzunk	körben	egy	3	cm	vastag	

habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyom-
juk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen.

•	 2	óra	kötés	után	a	lapokat	rögzíthetjük	mechanikus	úton

TŰZÁLLÓ 
PURHAB*

750 ml

RAGASZTÓHAB
PISZTOLYOS*

750 ml

RAGASZTÓHAB
KÉZI*

750 ml

Eg y k o m p o n e n s ű ,  
akna- és kútgyűrűk  
vízzáró ragasztására  
alkalmas, nedvességre  
reagáló poliuretánhab.

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek 
(olaj, benzin, fekália, baktériumok). 
Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes 
aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, po-
lietilén és polipropilén.

•	 Akna-	és	kútgyűrűk	vízzáró	ragasztására
•	 Csatornaelemek,	szennyvíztartályok	tömítésére	
•	 Föld	alatti	kábelátvezetések	és	faláttörések	során	kelet-

kezett hézagok kitöltésére.  
KÚTGYŰRŰ 
PURHAB*

750 ml

ÚJ

Mester purhabok
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www.mester.hu
www.optimaforma.hu

infóvonal: 

(1) 430-3090

 széleskörű, intenzív marketing  
(honlap, Facebook, tv, kültéri  
reklám, sajtó, Youtube)

 aktív partnerkapcsolat

 informatív honlapok

 nyereményjátékok

 Vevőtalálkozók támogatása

 iskolai oktatások

 szakképzés támogatása

 akciós kiadványokban megjelenés

 árubemutatók 

 színminták

 Mester tanácsadó füzet

 Mester pecsét oktatási program

 Mesterlevél (hírlevél)

 egységpolc

 hozzájárulás iskolák  
megszépüléséhez

 Falforgatók támogatása

szolgáltatásaink


