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SAKRET Burkolástechnika
Alapfelület előkészítők
Aljzatkiegyenlítők
Kenhető szigetelések
Hidegburkolati ragasztók
Hidegburkolati fugázók, szilikonok
Kiegészítők
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SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE,
MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló
esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.
A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szakés előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást
megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

© SAKRET
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BURKOLÁSTECHNIKA

Rendszer felépítés
Csemperagasztók osztályba sorolása
Alapfelület előkészítők
Aljzatkiegyenlítők
Kenhető szigetelések
Hidegburkolati ragasztók
Fugázók
Kiegészítők
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A szép és igényes burkolat titka
SAKRET hidegburkolási anyagok
Burkolatok a lakótereink díszei. Az esztétikus, természetes hatású megjelenésük
mellett, természetesen funkcionális célokat is szolgálnak. Napjainkban folyamatosan nő a burkolt felületek aránya az építészetben. Ennek megfelelően a SAKRET is
követi az egyre szélesedő felhasználási igényeket, az ehhez igazodó termékekkel.
Mint az egyéb anyagainknál, itt is kiemelt hangsúlyt helyezünk a minőségre. Hiszen a
burkolt felületeket nem cserélgetjük gyakran, így a tartós felület kialakítás elsődleges
szempont az anyagaink fejlesztése során.
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Hidegburkolás
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Konyha, kamra, közlekedő

1
1 2 3 4 5

6

1
2
3
4
5
6

- hordképes alapfelület
- AMS/BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
- UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- FK-N/FK Csemperagasztó
- Burkolat
- FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
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- hordképes alapfelület
- AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
- UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- FK/FKe+ Csemperagasztó
- Burkolat
- FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
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- hordképes alapfelület
- AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
- AA/SBA Kenhető szigetelés
- FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
- Burkolat
- FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
- padlóösszefolyó

Nappali, közlekedő
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Mosdók, zuhanyzók, fürdők
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Erkélyek és teraszok
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- hordképes alapfelület
- USP/BWB Önterülő aljzatkiegyenlítő/betonkence
- SBA Kenhető szigetelés
- FBM/FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
- Burkolat
- SD Szilikontömítő
- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
- FFM/LF Lótuszfuga
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- hordképes alapfelület
- BWB Betonkence
- UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- BWB Betonkence
- FK/FKe+ Csemperagasztó
- SD Szilikontömítő
- burkolat
- FF/FFM Keskeny/széles fugázó
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- hordképes alapfelület
- BWB/SRM Betonkence/Javítóhabarcs (lejtésképzés)
- SBA Kenhető szigetelés
- FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
- Burkolat
- SD Szilikontömítő
- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
- LF Lótuszfuga

Lépcsők
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Medencék, állandó vízterhelés
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Csemperagasztók és fugázók osztályba sorolása
						
Osztály

Diszperziós ragasztó

SAKRET Termék

D1

normál követelményekre

SAKRET Diszperziós ragasztó DFK

Osztály

Cementtartalmú ragasztók

C1T

normál igénybevételekre,
csökkenetett lecsúszási hajlammal

SAKRET Csemperagasztó FK-N

C1TE

normál igénybevételekre,
csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel

SAKRET Gressragasztó FK
Gressragasztó, fehér FKw

C1FT

gyorskötő ragasztó,
csökkentett lecsúszási hajlammal

SAKRET Gressragasztó, gyors FKs

C2TE

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,
csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel

SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+

C2FT S1

gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre,
járulékos jellemzőkkel,csökkentett lecsúszási hajlammal,
minősített flexibilis ragasztó (S1)

SAKRET
Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFKs

C2E S1

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,
hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1)

SAKRET
Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FBM

C2TE S1

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,
hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1),
csökkentett lecsúszási hajlammal

SAKRET
Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFK
Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFK+
Márványragasztó NKw
Márványragasztó,gyors NKws
Euroflex, flexibilis ragasztó EF

Osztály

Reaktív műgyanta ragasztók

R2T

normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel,
csökkentett lecsúszási hajlammal

SAKRET Termék

SAKRET Termék
SAKRET
Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F

Csemperagasztók osztályba sorolása az EN 12002 és az EN 12004 szerint
						
Osztály

Cementtartalmú fugázók

SAKRET Termék

CG1

normál követelményekre fugázó

-

Osztály

Javított cementtartalmú fugázók

CG2

javított minőségű fugázó,
fokozott igénybevételre

Osztály

Reaktív műgyanta fugázók

RG

fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel,
csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és
vegyi ellenálló képesség

Fugázók osztályba sorolása az EN 13888 szerint

SAKRET Termék
SAKRET Keskeny fugázó FF
SAKRET Fugázóiszap FM
SAKRET Lótuszfugázó LF
SAKRET Széles fugázó FFM
SAKRET Keskeny fugázó FF
SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF

SAKRET Termék
SAKRET
Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F
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Alapfelület előkészítők, alapozók
KS Cementes tapadóhíd
Gyárilag előkevert cement-polimerbázisú tapadóhíd, ásványi alapokon
- aljzatra és aljzatra
- kül- és beltérben
- cementkontakt
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
11050030

Anyagszükséglet
kb. 1,5 kg/m2

ÚJ!

- A1fl tűzállósági osztály
MSZ EN 13501-1 szerint
- padlófűtéshez
- kézi betonjavító anyagok, esztrichek,
vakolatok tapadóhídjaként
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os zsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-0,5mm, szürke

UG Univerzális alapozó
Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként ásványi
alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
faroslemez, csempe (hígitás nélkül)

						
Cikkszám
23239001
23239005

Anyagszükséglet
kb. 0,5-3 dl/m2

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

1 literes kanna

sárga színű

5 literes kanna

23239010

10 literes kanna

23239020

20 literes kanna

Szín, szemcse

A&H Gipsz és fa alapozó
Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként,
tapadóhídként gipsz és fa alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- elzáró alapozó
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
23239110

Anyagszükséglet
kb. 1-2 dl/m2

- elsősorban fa és gipsz alapfelületek
kiegyenlítési munkák alapozójaként
- gipszvakolaton, gletten (1:1)
önterülő gipsz esztrichen (1:2)
fa felületeken (hígitás nélkül)
Kiszerelés
(egység)
10 literes kanna

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse
szürke szín
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SHG Gyorskötésű alapozó
Oldószermentes gyorskötésű alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként
ásványi alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
23260005

Anyagszükséglet
kb. 1 dl/m2

- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
faroslemez, csempe (hígitás nélkül)
- száradási idő kb. 1 óra
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse

5 literes kanna

SG Speciális alapozó
2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- oldószermentes
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

				
Cikkszám
23270005

Anyagszükséglet
kb. 200-300 g/m2

- nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületre
- régi csempén, faros lemezen, betonon,
téglán, fémen, üvegen (kivéve PVC)
- száradási idő kb. 16 óra
- még nedves állapotban teljes felületen
kvarchomokkal kell felszórni!
Kiszerelés
(egység)
5 kg-os fém doboz

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse
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Aljzatkiegyenlítők
AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, adalékokkal javított hidraulikus kötésű önterülő
aljzatkiegyenlítő EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4
- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 2-10mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, padlófűtéshez

						
Cikkszám
43110025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A1fl tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok
alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
24h

BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, adalékokkal javított hidraulikus kötésű önterülő
aljzatkiegyenlítő EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4
- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 2-15mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, padlófűtéshez

						
Cikkszám
43010025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A1fl tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok
alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
24h

FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, gyorskötésű, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 CT-C25-F5
- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 1,5-10mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló
- gyorskötésű, padlófűtéshez

						
Cikkszám
43022025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A2fl -S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia- és természetes kövek ragasztása alá,
nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
- emelt kezdeti- és végszilárdság
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
5h
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NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, gyorskötésű beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C30-F7
- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, magas szilárdság

						
Cikkszám
43031025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A2fl-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta-, természetes
kő- és hidegburkolatok alá, padlófűtéshez
- magas igénybevételnek kitett hidegburkolatok
alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
5h

NSP plus Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, gyorskötésű beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C25-F5
- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 5-40mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű

						
Cikkszám
43032025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A2fl-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta-, természetes
kő- és hidegburkolatok alá, padlófűtéshez
- magas igénybevételnek kitett hidegburkolatok
alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
3h

USP Univerzális aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, gyorskötésű kültéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C25-F7
- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- padlófűtéshez

						
Cikkszám
43040025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A1fl tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia- és természetes kövek ragasztása alá,
nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
- emelt kezdeti- és végszilárdság
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
5h
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HDA Fapadozat kiegyenlítő
Cementbázisú, hidraulikus kötésű önterülő speciális aljzatkiegyenlítő
EN 13813 CT-C25-F6 (cementes aljzaton) EN 13813 CT-C25-F6 (fa aljzaton)
- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- padlófűtéshez

						
Cikkszám
43050025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A2fl-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok
alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- fa aljzatokon (parketta, fa építőlemez, laminált)
- önálló kopórétegként nem alkalmazható
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
3h

SRM Gyorsjavító habarcs
Cementbázisú, adalékokkal javított gyorskötésűkötésű javítóhabarcs
EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 3-30mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű

						
Cikkszám
43070025

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A1fl tűzállósági osztály
- beton és egyéb ásványi felületek javítására
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alá
- lejtésképzésre kültérben (terasz, erkély, medence)
- vakolatok, betonfelületek glettelésére
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
8h

BWB Betonkence
Cementbázisú, kültéri, hidraulikus kötésű betonkence, javítóhabarcs
EN 13813 CT-C25-F6
- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 0-10mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló

						
Cikkszám

Anyagszükséglet
kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm

- A1fl tűzállósági osztály
- beton és egyéb ásványi felületek javítására
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alá
- lejtésképzésre kültérben (terasz, erkély, medence)
- vakolatok, betonfelületek glettelésére
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Járhatóság
24h
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Kenhető szigetelések
AA Kenhető szigetelés, beltéri
Felhasználásra kész, beltéri egykomponensű kenhető szigetelés
DIN 18195:2000 szerint ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1
- falra és aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 2-3mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló
- hengerelhető, glettelhető, simítható

- használati vízzel terhelt helyiségeben
felületi szigetelésként, párazárásként
- száradási idő (1. réteg: 1 óra, 2. réteg: 24 óra)
- nem alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
- repedésáthidaló képesség (1 mm alatti)

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

45011004
45011008

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín

4 kg-os vödör
kb. 1,2 kg/m2/mm

45011020

8 kg-os vödör

sárga

20 kg-os vödör

Ae Kenhető szigetelés, kültéri
Felhasználásra kész, cementbázisú kültéri egykomponensű kenhető
szigetelés DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint B
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 2-4mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló
- hengerelhető, glettelhető, simítható

- használati vízzel terhelt helyiségeben
felületi szigetelésként, párazárásként
- száradási idő (1. réteg: 2 óra, 2. réteg: 24 óra)
- nem alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
- repedésáthidaló képesség (0,75 mm alatti)

						
Cikkszám
45020020

Anyagszükséglet
kb. 1,3 kg/m2/mm

Kiszerelés
(egység)
20 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín
szürke

SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű
2-komponensű, kültéri gyorskötésű kenhető szigetelés
DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1, A2, B, B0
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 2-4mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- hengerelhető, glettelhető, simítható

						
Cikkszám
45030015

Anyagszükséglet
kb. 1,3 kg/m2/mm

- használati vízzel terhelt helyiségeben
felületi szigetelésként, párazárásként
- száradási idő (1. réteg: 1 óra, 2. réteg: 2 óra)
- alkalmazható víznyomásnak kitett helyeken
- repedésáthidaló képesség (1,4 mm alatti)
- 1,5 bar víznyomásig ellenálló
Kiszerelés
(egység)
10 kg-os vödör
+ 5 literes kanna

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
sötétszürke
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ADS Szigetelő tapasz bitumenes felületre
Paszta állagú gyorskötésű szigetelő tapasz hőszigetelő rendszerekben,
lábazati térben szigetelésként, ragasztóként EN 1346 szerint
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- gyorskötésű, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hengerelhető, glettelhető, simítható
- 1:1 arányban portlandcementtel kell keverni

ÚJ!

- EPS és Expert lapok ragasztásához,
üvegszövet háló ágyazásához
- kenhető szigetelésként bitumenes
felületeken is
- használati-, vezetékes- és sportvizes
felhasználásnál

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

Kiszerelés
(egység)

45010018

kb. 3,9 kg/m2 (cement nélkül)

18 kg-os vödör
(nem tartalmazza
a cementet)

Kiszerelés
(raklap, siló)
24 db/raklap

Szín
fehér (szürke)

AS Kenhető szigetelés, saválló
2-komponensű, kültéri saválló kenhető szigetelés
DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1, A2, B, B0, B1, C
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- gyorskötésű, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hengerelhető, glettelhető, simítható
- 1:1 arányban kell keverni (K1:K2)

- használati vízzel terhelt helyiségeben
felületi szigetelésként, párazárásként
- száradási idő (kb. 16 óra)
- alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
- repedésáthidaló képesség (1,5 mm alatti)
- savas és vegyi igénybevételnek kitett helyeken

						
Cikkszám
45040005

Kiszerelés
(egység)

Anyagszükséglet
kb. 2,6 kg/m2

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os fém doboz

Szín, szemcse
szürke

DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat
Kül- és beltéri vízzáró szigetelőiszap
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- rétegvastagság: 2-7 mm

						
Cikkszám
13080025

Anyagszükséglet
kb. 1,5 kg/m2/mm

- magas végső nyomószilárdság
- felületi szigetelésként használható:
nyirkosság, nedvesség, nyomóterhelés nélküli
felszíni víz ellen, kapilláris szivárgás
- jól tapad, vízzáró
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse
szürke szín

16
Hidegburkolati ragasztók
FK-N Csemperagasztó
Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1T minőség
- falra és aljzatra
- beltérben
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nyitottidő: 20 perc, járható: 24h

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41010005

glettvas 6mm: kb. 2,7 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,6 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,5 kg/m2

41210025

- normál igénybevételű alapfelületek
(lakóházak) esetén
- kisméretű kerámialapok, csempék
(15x15cm) ragasztásához
- nem javasoljuk gipszkarton lapokra,
gresslapok, hőszigetelő lapok ragasztásához
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C1T
szürke

FK Gressragasztó
Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1TE minőség
- falra és aljzatra
- beltérben
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41010005

glettvas 6mm: kb. 2,7 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,6 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,5 kg/m2

41210025

- normál igénybevételű alapfelületek
(lakóházak) esetén
- csempék, kerámia- és műkőlapok,
ragasztásához, fektetéséhez
- nem javasoljuk kenhető szigetelésen és
hőszigetelő lapok ragasztásához
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C1TE
szürke

FKw Gressragasztó, fehér
Cementbázisú, fehér, beltéri vékonyágyú csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1TE minőség
- falra és aljzatra
- beltérben
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú, fehér
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41050025

glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,2 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,0 kg/m2

- normál igénybevételű alapfelületek
(lakóházak) esetén
- csempék, kerámia- és műkőlapok,
ragasztásához, fektetéséhez
- nem javasoljuk kenhető szigetelésen és
hőszigetelő lapok ragasztásához
- üvegtéglák ragasztásához
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C1TE
fehér
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FKs Gressragasztó, gyors
Cementbázisú, beltéri gyorskötésű vékonyágyú csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1FT minőség
- falra és aljzatra
- beltérben
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú, gyorskötő
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nyitottidő: 10 perc, járható: 3h

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41050025

glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,2 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,0 kg/m2

- normál igénybevételű alapfelületek
(lakóházak) esetén
- csempék, kerámia- és műkőlapok,
ragasztásához, fektetéséhez
- nem javasoljukkenhető szigetelésen és
hőszigetelő lapok ragasztásához
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C1TF
szürke

FKe+ Flexibilis csemperagasztó
Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE minőség
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben (kültérben feltételesen)
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h
- nem javasoljuk kenhető szigetelésen

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41071025

glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,1 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 3,9 kg/m2

- normál igénybevételű alapfelületek
(lakóházak) esetén, kis és közepes mérethez
- csempék, kerámia-, műkő- és gresslapok,
ragasztásához, fektetéséhez
- gipszkarton felületen
- hőszigetelő lapok ragasztására
- kültérben csak fedett teraszokon és erkélyeken
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TE
szürke

FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó
Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján
C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre
						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41080005

glettvas 6mm: kb. 2,6 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,5 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,4 kg/m2

41080025

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TE S1
szürke
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FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó
Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján
C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kiemelkedő feldolgozhatóság
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41081025

glettvas 6mm: kb. 1,9 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 2,5 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 3,1 kg/m2

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
- +25%-kal kiadósabb, mint a SAKRET-FFK
Kiszerelés
(egység)
20 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TE S1
szürke

FFKs Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors
Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján
C2TF és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 3h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, gyorskötésű

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41090025

glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,1 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 3,9 kg/m2

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TF S1
szürke

FBM Folyóágyazású csemperagasztó
Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő
folyóágyazású csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány
alapján C2E és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség
- aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, folyóágyazású

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41080005

glettvas 6mm: kb. 2,6 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 3,5 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 4,4 kg/m2

41080025

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra, teljes beágyazású
ragasztáshoz, gránit, márvány lapokhoz
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TE S1
szürke
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EF Euroflex, flexragasztó
Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján
C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kiemelkedő feldolgozhatóság
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

41110020

glettvas 6mm: kb. 1,9 kg/m2
glettvas 8mm: kb. 2,5 kg/m2
glettvas 10mm: kb. 3,1 kg/m2

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
- nagyméretű lapokhoz, pontos illesztéshez
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
C2TE S1
szürke

DFK Diszperziós ragasztó
Diszperziós-bázisú, felhasználásra kész csemperagasztó.
Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján D 1 osztályú
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- gress és mázas csempékhez
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- pórusbeton felületekre
						
Cikkszám
41120008

Anyagszükséglet
kb. 1,5- 3,8 kg/m2

- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- OSB lapokra és gipszkarton lapokra
- EPS, XPS, EPS-grafit és lábazati (perimeter)
lapok ragasztására
- kenhető szigetelésekre, érdesített fémre
- fokozott terhelésű aljzatokra, járhetó: 24h
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Besorolás
Szín
D1
fehér

8 kg-os vödör

EPK-FB Epoxigyanta-ragasztó és fugázó
Univerzális, epoxigyanta-bázisú, magas követelményi szinteknek megfelelő
ragasztó és fugázó.
Az EN 12004 szabvány alapján R2T és az EN 13888 alapján RG osztályú
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, fugaszélesség:2-10 mm
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 15h
- kikötve időjárás-, sav-, lúg- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, vízzáró
- erős igénybevételnek kitett helyekre
- savas és vegyi terhelés esetén

						
Cikkszám
41140005

Anyagszükséglet
kb. 1,8- 4,5 kg/m2

- az legtöbb felületre: beton, pórusbeton, öntött
aszfalt, mész-, cement- és gipszvakolat, gipszlap,
gipszkarton, fémfelületek, préselt falap, OSB
- elszíneződésre hajlamos természetes kövek
(márvány, mészkő) nem ajánlott, egyébként
hideburkolatokban bármely laphoz
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
Kiszerelés
(egység)
5 kg-os vödör

Kiszerelés
(raklap, siló)
85 db/raklap

Besorolás
Szín
R2T és RG
szürke
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Hidegburkolati fugázók
FF Keskenyfugázó
Cementbázisú, flexibilis, keskenyfugázó. Az EN 13888 harmonizált
szabvány alapján CG2 osztályú
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 2-8 mm
- erkélyekre, teraszokra

						
Cikkszám
árlista
szerint

Anyagszükséglet
30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m2
20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m2

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 25 színben (extra fehér, fehér, jázmin, antracit,
világosszürke, cementszürke, bahama, karamell,
őzbarna, földbarna, rózsa, mályva, anemone,
vanília, aranysárga, krókusz, bermudakék, menta,
fenyő, platinabalibarna, manhattan, ezüst,
középszürke, sötétszürke)
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

1 kg-os papírzsák
5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Szín
25 szín (színek
színminta szerint)

FFM Szélesfugázó
Cementbázisú, flexibilis, szélesfugázó. Az EN 13888 harmonizált
szabvány alapján CG2 osztályú
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 4-20 mm

						
Cikkszám
árlista
szerint

Anyagszükséglet
30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m2
20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m2

- homlokzati burkolólapok fugázásához
- erkélyekre, teraszokra
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 5 színben (balibarna, manhattan, ezüst,
középszürke, sötétszürke)
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Szín
5 színben (színek
színminta szerint)

LF Lótuszfugázó
Cementbázisú, flexibilis, extrém szenny- és víztaszító fugázó.
Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2 osztályú
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 1-5 mm
						
Cikkszám
árlista
szerint

Anyagszükséglet
30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m2
20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m2

- extrém szenny- és víztaszító tulajdonsággal
- erkélyekre, teraszokra
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- vezetékes- és sportvizes medencékben
- 4 színben (manhattan, ezüst, bahama, fehér)
Kiszerelés
(egység)
5 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)

Besorolás
Szín
4 színben (színek
színminta szerint)
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FM Fugázóiszap
Cementbázisú, flexibilis, fugázóiszap. Az EN 13888 harmonizált
szabvány alapján CG1 osztályú
- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízálló, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- fugaszélesség: 4-15 mm

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra
- 5 színben (antracit, őzbarna, balibarna,
középszürke, sötétszürke)

						
Cikkszám
árlista
szerint

Anyagszükséglet
30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m2
20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m2

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

42 zsák/raklap

Szín
5 színben (színek
színminta szerint)

FMe Fugázóiszap, extra
Cementbázisú, flexibilis, extra fugázóiszap. Az EN 13888 harmonizált
szabvány alapján CG2w osztályú
- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízálló, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- fugaszélesség: 2-20 mm

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra
- épületrészek rugalmas hézagkitöltésére
- 3 színben (antracit, ezüst, sötétszürke)

						
Cikkszám
árlista
szerint

Anyagszükséglet
30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m2
20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m2

Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Besorolás
Szín
3 színben (színek
színminta szerint)

SD Szilikontömítő
Szilikon-kaucsukbázisú rugalmas tömítőanyag
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nagy szerkezeti mozgású rések,
hézagok tömítéséhez
gombásodásra nem hajlamos
						
Cikkszám
42080000

Anyagszükséglet
10 x 8 mm – kb. 3,8 fm/tubus
20 x 21 mm – kb. 1,3 fm/tubus

- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia
lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 25 színben (extra fehér, fehér, jázmin, antracit,
világosszürke, cementszürke, bahama, karamell,
őzbarna, földbarna, rózsa, mályva, anemone,
vanília, aranysárga, krókusz, bermudakék, menta,
fenyő, platinabalibarna, manhattan, ezüst,
középszürke, sötétszürke)
Kiszerelés
(egység)
310 ml/tubus

Kiszerelés
(raklap, siló)

Besorolás
Szín
25 szín (színek
színminta szerint)
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Hidegburkolati kiegészítők
D Flexibilis szigetelő szalag
Lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szalag
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

- sarkok, fugák és csatlakozások valamint
padlólefolyók, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szélesség: 120mm
Kiszerelés
(egység)

46010010

10 fm/tekercs

46010050

50 fm/tekercs

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
sárga-fehér
(Sakret logóval)

D81 Flexibilis szigetelő szalag, extra
Lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szalag
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú

						
Cikkszám
46010081

Anyagszükséglet

- sarkok, fugák és csatlakozások valamint
padlólefolyók, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is, szélesség: 120mm
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési
szőnyegekkel összeépíthető
Kiszerelés
(egység)
50 fm/tekercs

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
sárga-fehér
(Sakret logóval)

23
DEp Saroktömítő pozitív - külső
Sarkok lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő elem
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

46022000

- sarkok, fugák és csatlakozások vízmentes
lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szárhossz: 162,5mm
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
sárga-fehér
(Sakret logóval)

1 db

DEn Saroktömítő negatív - belső
Sarkok lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő elem
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú

						
Cikkszám
46021000

Anyagszükséglet

- sarkok, fugák és csatlakozások vízmentes
lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szárhossz: 162,5mm
Kiszerelés
(egység)
1 db

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
sárga-fehér
(Sakret logóval)
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DW Tömítőmandzsetta
Csőáttorések lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos
szigetelő mandzsetta
- falra (DW)
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
						
Cikkszám

Anyagszükséglet

46020001

- csőáttörések, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési
szőnyegekkel összeépíthető
- szélesség: 120x120mm
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Típus, szín
DW - sárga

50 db/karton

DB Tömítőmandzsetta
Csőáttorések lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos
szigetelő mandzsetta
- aljzatra (DB)
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
						
Cikkszám
46020000

Anyagszükséglet

- csőáttörések, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési
szőnyegekkel összeépíthető
- szélesség: 400x400mm
Kiszerelés
(egység)
10 db/karton

Kiszerelés
(raklap, siló)

Típus, szín
DB - sárga
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Dichtbahn 90 Vízszigetelő szőnyeg falra
Polietilén lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos
szigetelő szőnyeg
- falra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
						
Cikkszám

- aljzatok, repedésáthidaló szigetelésére
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel mandzsettákkal
összeépíthető
- szélesség: 100mm
Kiszerelés
(egység)

Anyagszükséglet

46050090

Kiszerelés
(raklap, siló)

Típus, szín
D90 - sárga

30 fm/tekercs

Dichtbahn 98 Vízszigetelő szőnyeg aljzatra
Polietilén lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos
szigetelő szőnyeg
- aljzatra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
						
Cikkszám
46050098

Anyagszükséglet

- aljzatok, repedésáthidaló szigetelésére
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel mandzsettákkal
összeépíthető
- szélesség: 100mm
Kiszerelés
(egység)
15 fm/tekercs

Kiszerelés
(raklap, siló)

Típus, szín
D98 - sárga
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Hidegburkolati kiegészítők (impregnálók)
FI Universal Impregnáló bevonat
Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz
- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- jó behatoló képesség, vízlepergető

				
Cikkszám

Anyagszükséglet
függ a kezelendő felülettől és az
impregnálási mélységtől, de
kb. 0,1-0,2l/m2

- ásványi építőanyagokhoz:
beton, szervetlen vakolat, terméskő,
műkő, mészhomoktégla, égetett kerámia
- nem alkalmazható talajvíz ellen
- erősen igénybevett felületeken
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

1 literes kanna

Szín
transzparens

FI Stone Kőmpregnáló bevonat
Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz,
természetes kövekhez, kőburkolatokhoz
- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- jó behatoló képesség, vízlepergető

- ásványi építőanyagokhoz, kövekhez:
terméskövek, természetes és bányászott
kövekhez
- nem alkalmazható talajvíz ellen

				
Cikkszám

Anyagszükséglet
függ a kezelendő felülettől és az
impregnálási mélységtől, de
kb. 0,1-0,2l/m2

Kiszerelés
(egység)
1 literes kanna

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
transzparens
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Hidegburkolati kiegészítők (tisztítószerek)
CER Cementfátyol eltávolító
Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- szervetlen szennyeződésre:
cementfátylak, cementmaradványok,
habarcsmaradványok, rozsda- és
vízkőlerakódáshoz

				
Cikkszám

Anyagszükséglet
függ a kezelendő felülettől

- használható:
saválló természetes köveken, műkövön,
térkövön, betonon, klinker és hagyományos téglafelületen, mázas csempéken és
járólapokon
- a nedvszívó felületeket használat előtt
érdemes benedvesíteni
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

1 literes kanna

Szín
transzparens

PCR Fugatisztítószer
Színtelen tisztítószer ásványi fugák tisztítására, szerves vagy szervetlen
szennyeződés esetén
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- nagy tisztító teljesítmény

- fugák és tömítések tisztítására
- nem alkalmazható talajvíz ellen
- szerves és szervetlen szennyeződésre

				
Cikkszám

Anyagszükséglet
függ a kezelendő felülettől

Kiszerelés
(egység)
0,5 literes kanna
1 literes kanna

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín
transzparens
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