Az Ön kereskedő partnere:

PUR-habok és
ragasztók

Kettő az egyben szelep
A kettő az egyben szelepnek köszönhetően az illbruck
PUR-habok és ragasztók mind pisztollyal, mind
adaptercsővel is használhatóak. Épp nincsen kéznél
pisztoly? Semmi baj, kisebb feladatok adaptercsővel is
megoldhatók!

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u. 3.
2040 Budaőrs
T. +36 23 428 218
F. +36 23 428 219
www.illbruck.hu
tremco-illbruck.hu
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FM310
Orbay Multi

Univerzális

• Ragasztáshoz, kitöltéshez
• Kiválóan tapad különböző felületekre
például betonra, téglafalra, gipszkartonra
kőre, vakolatra, fémre stb.
• Jó méretstabilítás
• Egész évben használható

FM343

• Beton gyűrűk, építőelemek
összekapcsolására
• Jó mérettartás
• Rothadás, hő- és vízálló
• Gyors kötés
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PU700

90 mp után
vágható

PU010
EPS ragasztó
•
•
•
•
•
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Pisztolytisztító

Gyors és alapos
tisztítás

• Felcsavarozható a pisztolyra
annak tisztításakor
• Spray-ként is használható meg
nem szilárdult PUR-hab, és
festékmaradványok
eltávolítására

Habpisztoly-Pro

Profi pisztoly
fém vázzal

• Profi felhasználásra
• Fém pisztolyváz, fogantyú műanyag
• Rendkívül hosszú élettartam

AA230
Extrém erős kötés

• Fa, és sima felületű falazóanyagok
ragasztására
• Extrém erős és gyors kötés
• Alacsony hőmérsékleten is
használható
• D4-es vízállóság EN 204 szerint

Kiválló tapadás
és tömítés

AA290

AA250

• Ajtókávák rögzítésére
• A keret merevítése 20 perc után
eltávolítható
• Kiadósság akár 4,5 l

Kő- és faragasztó

• A legjobb ablakok, ajtók
beszereléséhez
• Akár 35 %-os mozgásfelvételre képes
• Minimális utántágulás
• Egész évben használható

Magas szilárdság

Üregek kitöltésére, szigetelésre
Gyors kötés
Magas szilárdság
Magas kezdeti tapadás

FM790

Nagy rugalmasság

Ablak- és
homlokzathab+

Kútgyűrű hab

•
•
•
•

2K keretrögzítő
gyorshab

• Ablakok, ajtók beszereléséhez
• 3x7 mm-es fuga esetében 19 m kiadósság
AA250 pisztollyal
• 45 perc után vágható
• Egész évben használható

FM240

2K szerelőhab

Alacsony tágulás

Alacsony tágulású,
négyévszakos ablakhab

FM330

FM710

Habpisztoly-Basic
• Normál felhasználásra

AA210
Nincsen
utántágulás

EPS lemezek ragasztására
Rothadás-, víz-, hőálló
Szinte nincsen utántágulás
Nyitott idő 10 perc
Kikeményedési idő 30-40 perc

Adaptercső
• illbruck habok szerelőhabként
történő felhasználásra
• Egy mozdulattal csatlakoztatható a
flakonra
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