
Pattex építési-szerelési ragasztók
T e r m é k Kiszerelés Rövid jellemzés

Pattex Express Fix  
375 g

Oldószeres szerelési ragasztó amely azonnal rögzít, és nem kell kontakt módon 
alkalmazni. Tömör felületekhez is.

Pattex Palmafix                                   300 ml
Oldószeres szerelési ragasztó. Kontakt módon kell alkalmazni. Azonnali 

nagy rögzítőerő. Tömör felületekhez is.

Pattex One For All High Tack
440 g Rendkívüli kezdeti tapadású (350 kg/m2), Flextec®-technológiájú, rugalmas 

szerelési ragasztó. Neutrális, tömör felületekhez is. Festhető.

Pattex One For All Crystal
290g Kristálytiszta, teljesen átlátszó, Flextec-technológiájú szerelési ragasztó. 

Neutrális, tömör felületekhez is. Festhető.

Pattex One For All Universal    ÚJ!
389g

Pattex One For All Universal Tubusos   ÚJ! 2018 áprilistól!
142 g

Pattex One For All Express   ÚJ!
390g Gyors kötésű, 20 perc után megmunkálható Flextec-technológiájú építési 

ragasztó. Neutrális, tömör felületekhez is. Festhető.

Pattex szilikonok, tömít ők 

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex Univerzális szilikon
fehér 280ml

transzparens 280ml

Pattex Express Szaniter Szilikon   ÚJ! 
fehér 280ml

transzparens 280ml

Pattex Bitumenes tömít ő  ÚJ! 
280ml Bitumenes felületekhez kifejlesztett tömítő. Nedves felületen is megtapad.

Pattex H őálló tömít ő ÚJ! 
280ml 260 °C-ig (rövid ideig 310 °C-ig) hőálló ecetsavas szilikon.

Pattex Neutrális ÚJ! 
szürke

280ml

transzparens 280ml

Pattex vegyi d űbelek

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex CF 900 
vinilészter gyanta

300 ml
Kétkomponensű, kinyomópisztollyal használható feszítésmentes gyanta, egyebek közt 

bútorok rögzítésére betonba vagy üreges falazóelemekbe.

Kinyomópisztolyok kartusos termékeinkhez

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Profi Kinyomópisztoly (fém) 1 db Robosztus, tartós kinyomópisztoly.

Pattex oldószeres kontaktragasztók

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

50 ml

120 ml

300 ml

800 ml

5 l

22 l

Pattex Compact
Szupererős ragasztó, tiszta, nem csepeg, nem húz szálat

50 g
Gél állagú, oldószeres erősragasztó (kontakt módon kell alkalmazni). Nem 

csepeg, nem húz szálat.
Pattex Cip őragasztó
Cipőragasztó, javításra

50 ml Poliuretán, áttetsző kontakt ragasztó, bőr és sok más anyag ragasztására.

250 ml

1 l

Pattex Repair ragasztók

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex Repair Universal Kever őszárral                       
2 x 5,5 ml

Kétkomponensű, univerzális epoxi ragasztó keverőszárral. Nagy ragasztóerő, 
gyors kötés. Sokféle anyaghoz.

Pattex Repair Express 48g                                                 
48 g

Kétkomponensű, szupererős gyúrható epoxi rúd kitörések javítására. Rövid 
időn belül megmunkálható.

8 g

50 g

Pattex Ragasztószalagok 

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex Power Tape 10 m                                                                                  Ezüst 10 m
Ideiglenes rögzítéshez, átmeneti gyorsjavításokhoz alkalmazható erős, 

téphető szalag.

Pattex Montázsszalag Power Fix 1,5m/19mm
Kétoldalú extra erős szerelési ragasztószalag. Kombinálható más 

ragasztókkal.

Pattex  diszperziós faragasztók

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex FIX faragasztó
200 g

Expressz faragasztó, amely a nehezebb elemeket is megfogja.(Nem igényel 
szorítót.) Átlátszóra szárad, mindenféle fafajtához alkalmas, kül- és beltérben 

egyaránt.

Pattex ömledékragasztó

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Pattex Ragasztópisztoly                                       
 1 db

Elektromos felfűtésű adagolóval ellátott pisztoly 6 db ragasztórúddal.
Gyors, tiszta, gazdaságos.

200 g / 10 db

1 kg / 50 db

Loctite pillanatragasztók

T e r m é k
Kisze-
relés

Rövid jellemzés

Loctite 60 sec. universal glue                                                 
20 g

Gél állagú, rugalmas, átlátszó pillanatragasztó, amely 60 mp.alatt 
megszilárdul. Kb. 10 mp.-ig igazítható. Extra erős (100 kg/cm2), majdnem 

minden anyaghoz alkalmas. Nagy kiszerelésű (15 g), ezért nagy felületekhez 
is gazdaságos. 

LOCTITE Super Attak PLASTIK                           
2 g + 4 ml

Aktívátorral ellátott speciális pillanatragasztó, amely nehezen ragasztható 
műanyagok (pl. PE, PP) ragasztására alkalmas.

LOCTITE Super Attak Power FLEX Gél
3 g

Száradás után is rugalmas és vízálló, gumitartalmú pillanatragasztó gél.

LOCTITE Super Bond Power Gél 
 2 g 

Pillanatragasztó a legtöbb háztartásban előforduló műanyag egymáshoz, 
illetve más felülethez történő ragasztásához.

Oldószeres, univerzálisan használható erősragasztó. Kontakt módon kell 
alkalmazni, azonnali tartást biztosít. Rugalmas, hőálló (max. 110 °C) és 

vízálló.

Általános tömítési, vízszigetelési célokra használható, ecetsavas szilikon.

Gyorsankötő szaniter szilikon vizes helyiségekben található hézagok 
tömítéséhez. 2 óra elteltével vízpermetálló. Penészgátló hatású.

Szilikon, ott ahol semleges kémhatású tömítőre van szükség. Általános 
tömítési, vízszigetelési célokra.

Pattex Patron Ragasztópisztolyhoz                   
Melegen ömledő ragasztórúd 11 x 200 mm

 Tömítésekhez is kiváló, Flextec-technológiájú rugalmas szerelési ragasztó. 
Neutrális, tömör felületekhez is. Festhető.

Pattex Palmatex

Pattex Palmatex lemosó és hígitó
Lemosó és higítószer

Oldószermentes, rugalmas, átlátszó univerzális ragasztó, amely szinte 
bármit ragaszt bárhová.

Pattex Total                                                              

A Pattex Pálmatex Univerzális erősragasztó hígítására (szóróberendezéssel való 
használatkor is), a még nedves ragasztó eltávolítására. 


