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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

AC607
FIRE STOP ACRYLIC SEALANT

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

P636

N920

FIRE RATED PU SEALANT 

INTUMESCENT FIRE RATED NEUTRAL SILICONE SEALANT

Yksikomponenttinen vesiohenteinen paloluokiteltu akryylitiiviste, joka sopii erinomaisesti saumojen 
tiivistämiseen syttyvien kaasujen ja myrkyllisen savun pääsyn estämiseksi osastojen seiniin ja 
lattioihin. 

Paloluokitus M1 (NF P 92-501). Hyvä tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustetta. 
Helppo levittää. Pysyy joustavana. Maalauskelpoinen. Painumaton. 

Liitosten ja saumojen tiivistys kohteissa, joihin kohdistuu palonkestävyysvaatimuksia. 

Yksikomponenttinen, keskimoduulinen polyuretaanitiiviste, joka kovettuu altistuessaan ilmankosteu-
delle ja kestää tietyssä määrin jopa suoraa liekkialtistusta. 

Grafiittia sisältävä yksikomponenttinen neutraalilaatuinen paisuva silikonitiiviste, joka on suunniteltu 
suojaamaan kaapeliläpivientejä muodostamalla kaasu- ja vesitiiviin tiivisteen. Kovettuu altistuessaan 
ilmankosteudelle. Laajenee korkeissa lämpötiloissa ja estää savun ja liekkien kulkeutumisen. 

Tietyin edellytyksin yli 4 tunnin palonkestävyys ilman täyttömateriaaleja. Pysyvästi elastinen 
Painumaton – tiksotrooppinen. Ei pinnan tahmeutta täydellisen kovettumisen jälkeen. Ei kerää 
likaa. Kutistumaton. Parannettu varastointivakaus. Helppo levittää käsipistoolilla ja työkaluilla. 
Maalauskelpoinen. Kovettuu kuplimatta, liikkuvuusaste 25 %. Täyttää standardin BS 6920 vaatimukset 
vesiliukoisten metalliepäpuhtauksien osalta. Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyvityksen 
EQc4.1 “Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. Paloluokitus M2 (NF P 92-501). 
Sisäilman laatuluokitus A+. 

Joustava ja kestävä. Kaasu- ja vesitiivis. Palonkestävä. Kestää vettä, emäksiä ja kemikaaleja. Ei aiheuta 
korroosiota. Liuotinvapaa. Vaimentaa iskuja. Nopea ja helppo levitys. 

Paloturvalliset tiivistys- ja liimaussovellukset. Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä. 
Liike- ja liitossaumat lattioissa. Jalankulku- ja liikennealueet sisä- ja ulkokohteissa. Esivalmistettujen 
rakennusmateriaalien väliset liitokset. Tuuletuskanavien, vesikourujen ja kourujen jne. tiivistys ja 
liimaus. 

Palonarat ja palamattomat putket. Kaapelit (yksittäiset kaapelit tai kaapeliniput). PVC- ja PE-vaippaiset 
kaapelit jne. Soveltuu kaikenmuotoisille kanaville. Sopii kaikille yleisille rakennusmateriaaleille. 

Yli 4 tunnin
palonkest vyys

(EN 1366-4).

Yli 4 tunnin
palonkest vyys

(EN 1366-4).

M2

Paloluokka

M1

Paloluokka

PALOLUOKITETUT TUOTTEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

820/820P
B1 FIRE RATED PU FOAM STRAW / GUN

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

140F

840/840P

FIRE RATED SILICONE SEALANT

B2 FIRE RATED PU FOAM STRAW / GUN

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva, itsestään laajeneva, käyttövalmis polyuretaanivaahto, pon-
neaine ei vahingoita otsonikerrosta. Paloluokitus voi kokoonpanosta riippuen olla jopa 217 minuuttia. 

Palosuojaus jopa 217 min (EN 1366-4). Tehokas tiivistys savua ja kaasua vastaan. Ei sisällä CFC- eikä 
H-CFC-yhdisteitä. Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky. Erinomainen asennuskapasiteetti ja vakaus. 
Riittoisuus jopa 45 litraa lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. Erinomainen tarttuvuus useimpiin 
alustoihin (paitsi Teflon, PE ja PP). Hyvä täyttökyky. Korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Maalattavissa, 
leikattavissa ja muotoiltavissa kovettumisen jälkeen. Kutistumaton. Homeen- ja vedenkestävä. Täyttää 
paloluokan B1 vaatimukset (DIN 4102). 

Sovellukset, joissa vaaditaan paloa hidastavia ominaisuuksia, esim.: Ovi- ja ikkunakarmiasennukset. 
Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. Kattorakenteiden lämpö-
eristys. Kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistys. Väliseinien äänieristys ja tiivistys. Eristysmateriaalien 
liimaus. Monikäyttöinen, liimaus- ja kiinnityssovellukset. 

Paloa hidastava, elastinen, neutraalisti ilmankosteudelle altistuessaan kovettuva silikonitiiviste. 
Absorboi liikevaikutusta jopa 25 %. 

Itsest  n sammuva polyuretaanivaahto aukkojen t ytt  n, tiivist miseen ja liimaukseen. Annostelu
on helppoa jokaiseen t lkkiin sis ltyv n pilli- ja pistoolisovittimen avulla.

Joustava ja kestävä. Veden-, sään- ja UV-säteilynkestävä. Kestää vettä, emäksiä ja kemikaaleja. Ei 
aiheuta korroosiota. Liuotinvapaa. Ilmatiivis. Nopea ja helppo levitys. 

Luokitus B2 (DIN 4102). Erinomainen tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin. Ei sis ll 
otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. Voidaan maalata kovettumisen j lkeen. Voidaan leikata ja
muotoilla.

Palonkestävä liitos- ja liikuntasaumojen tiivistys. Kaikki paloluokitusta edellyttävät rakennus- ja 
lasisaumat. Sopii kaikille yleisille rakennusmateriaaleille. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden t ytt  ja tiivistys.
Sein l pivientien t ytt . Pistorasioiden ja vesiputkien eristys.

Luokitus:
B-s1,d0 (EN

13501-1:2007)
+A1:2009
+A1:2009

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Jopa 217 minuutin
palonkest vyys

(EN 1366-4)
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

FAST & STRONG
AST POLYMER

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

HIGH TACK

CURTAIN RAIL ADHESIVE 

AST POLYMER

AST POLYMER

SHORE A55

SHORE A55

SHORE A65

ALL MATERIALS &
ALL SURFACES

Erittäin luja AST-polymeeripohjainen, yksikomponenttinen hybridi-saumatiiviste. Ei sisällä liuottimia 
tai isosyanaattia, monikäyttöinen. 

Erittäin suuri loppulujuus. Vedenkestävä. Muuttuu plasto-elastiseksi ilmankosteuden vaikutuksesta. 
Ympäristöystävällinen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. Ylimaalattavissa. 
Ei kuplanmuodostusta. Vedenkestävä. Muuttuu plasto-elastiseksi ilmankosteuden vaikutuksesta. 
Kutistumaton. Ei tarvitse pohjustetta (esitesti suositeltava). Erittäin elastinen, erittäin hyvä 
tartuntakyky. 

Yleisimpien alustojen, kuten luonnonkiven, kovan PVC:n, betonin tiivistys ja liimaus, puu, lasi, metallit 
jne. 

AST-polymeeripohjainen korkealaatuinen ammattikäyttöön tarkoitettu yksikomponenttiliima, jolla 
on voimakas tartuntalujuus ja alkutarttuvuus. Soveltuu raskaiden rakennusmateriaalien liimaamiseen 
ilman puristimia ja/tai kiinnitysteippiä. 

Korkealaatuinen, ammattikäyttöön tarkoitettu yksikomponenttiliima, jolla on voimakas tartuntalujuus 
ja alkutarttuvuus. Soveltuu verhokiskojen ja verhokiskojärjestelmien liimaamiseen ilman puristimia ja/
tai kiinnitysteippiä. 

Voimakas alkutarttuvuus. Ympäristöystävällinen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä 
halogeeneja. Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. 
Erittäin elastinen, ei kuplanmuodostusta, vedenpitävä, kutistumaton, ylimaalattavissa. 

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, helppokäyttöinen liimavaahto. Lohkojen ja kivien liimaus 
rakennustyössä. Erinomainen tarttuvuus betoni- ja kivialustoihin. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. 
Kestää hyvin erilaisia sääoloja. Erinomainen lämpöeristys estää lämpösiltojen muodostumisen. 
Erittäin taloudellinen, käytännöllinen ja helppokäyttöinen. Laajenee hyvin vähän kuivumisen 
aikana. Kuivumisen jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta 
talorakenteisiin. Voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa (0°C). Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia 
ponnekaasuja. 

Yleisliima erilaisten rakennusmateriaalien kiinnittämiseen. Soveltuu paneelien, profiilien ja muiden 
kappaleiden elastiseen liimaukseen yleisimmille alustoille, esim. kivi, betoni, peilit, lasi, kipsilevy, 
PU, PVC, polyesteri, muovit, emali, keramiikka, kupari, lyijy, sinkki, alumiini, metallit, RVS, puu, 
HPL ja sementtikuitupaneelit jne. Yleisiä sovellusalueita: Seinäverhouselementit ja kattopaneelit. 
Äänieristyspaneelit (mineraalivilla, lastuvillasementti, muovivaahdot). Lämpöeristyspaneelit 
(PUR, PIR, PS). Kotelot ja kehykset talonrakennusalalla. Puu- ja muovilistat, koristeet ja kehykset. 
Ovikynnykset, ikkunalaudat, jalkalistat ja peitelevyt. Kokonaiset rakennuselementit (esim. Katot- ja 
julkisivuelementit) kehyksissä. 

Kantamattomien sisäseinälohkojen liimaus. Kivi- ja/tai betonituotteiden pysyvä paikalleensijoitus. 
Betonilevyt/-laatat. Segmentoidut tukiseinät ja pylväät. Valetut kivipäällysteet. Maisemalohkot 
ja tiilet. Polystyreenivaahtolevyt. Kevytbetonielementit. Koriste-elementit. Luonnonkivi- ja 
keinokivielementit. Tiili-, kevytbetoni-, tuhka- ja hohkakivi- ja kipsiharkkojen ja -paneelien liimaus. 
Sovellukset, jotka edellyttävät vähimmäislaajennusta. Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

”Täyttää SCAQMD-
säännön 1168 LEED-
hyvityksen EQc4.1 

»Low-Emitting products» 
VOC-sisältöerittelyjen 

vaatimukset.”

”Täyttää SCAQMD-
säännön 1168 LEED-
hyvityksen EQc4.1 

«Low-Emitting products» 
VOC-sisältöerittelyjen 

vaatimukset.” 

”Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-
hyvityksen EQc4.1 «Low-Emitting 
products» VOC-sisältöerittelyjen 

vaatimukset.” 

ALL MATERIALS &
ALL SURFACES

KAIKKI MATERIAALIT,
KAIKKI PINNAT

KAIKKI MATERIAALIT,
KAIKKI PINNAT



8

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

960P
XPS, EPS AND INSULATION PANELS
ADHESIVE PU FOAM (Professional)

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

960
XPS, EPS and INSULATION PANELS
ADHESIVE PU FOAM (Straw) 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

960C
COMBO ADHESIVE PU FOAM (STRAW & GUN)

Yksikomponenttinen, kosteuden vaikutuksesta nopeasti kovettuva polyuretaaniliimavaahto. 
Tarttuu erittäin nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, erityisen suositeltava 
lämpöeristyssovelluksiin. 

Tarttuu tehokkaasti polystyreenilämpöpaneeleihin (XPS ja EPS). Mekaaninen kiinnitys kahdessa 
tunnissa. Erittäin taloudellinen. Käyttövalmis aerosolipakkaus. Tölkkikohtainen riittoisuus 
lämpöeristyspaneelien liimauksessa jopa 9 m2. Laajenee hyvin vähän kuivumisen aikana. Kuivumisen 
jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Kevyempi lämpöeristyksessä käytettäviin kipsiratkaisuihin 
verrattuna. Ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta talorakenteisiin. 

Lämpöeristyspaneelien asennus ja aukkojen täyttö liimauksen aikana. Suositellaan myös puupohjaisten 
rakennusmateriaalien liimauksissa betoni-, metalli- ym. alustoihin. Vähimmäislaajennusta edellyttävät 
sovellukset. Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Yksikomponenttinen, kosteuden vaikutuksesta nopeasti kovettuva polyuretaaniliimavaahto. 
Tarttuu erittäin nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, erityisen suositeltava 
lämpöeristyssovelluksiin. 

Tarttuu tehokkaasti polystyreenilämpöpaneeleihin (XPS ja EPS). Mekaaninen kiinnitys kahdessa 
tunnissa. Erittäin taloudellinen. Käyttövalmis aerosolipakkaus. Tölkkikohtainen riittoisuus 
lämpöeristyspaneelien liimauksessa jopa 9 m2. Laajenee hyvin vähän kuivumisen aikana. Kuivumisen 
jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Kevyempi lämpöeristyksessä käytettäviin kipsiratkaisuihin 
verrattuna. Ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta talorakenteisiin. 

Lämpöeristyspaneelien asennus ja aukkojen täyttö liimauksen aikana. Suositellaan myös puupohjaisten 
rakennusmateriaalien liimauksissa betoni-, metalli- ym. alustoihin. Vähimmäislaajennusta edellyttävät 
sovellukset. Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Yksikomponenttinen, kosteuden vaikutuksesta nopeasti kovettuva polyuretaaniliimavaahto. 
Tarttuu erittäin nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, erityisen suositeltava 
lämpöeristyssovelluksiin. Voidaan levittää pistoolilla tai pillisovittimella. Riittoisa, helppo levitys, 
uudelleenkäytettävä. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Tarttuu tehokkaasti polystyreenipaneeleihin (XPS ja EPS). Erinomaiset lämpöeristys-, tartunta- ja 
täyttöominaisuudet. Välitön tarttuvuus ja seinän täyttö kahdessa tunnissa. Erittäin taloudellinen. 
Käyttövalmis aerosolipakkaus. Tarkka ja taloudellinen levitys pistooli- ja pillisovittimella. Pillisovitin 
varmistaa paremman tarttuvuuden. tölkkikohtainen riittoisuus lämpöeristyspaneelien liimauksessa 
pistoolilla jopa 14m2 ja pillillä 9m2. Laajenee hyvin vähän kuivumisen aikana pistoolikäytössä. 
Kuivumisen jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Kevyempi lämpöeristyksessä käytettävään 
laastiin verrattuna. Ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta talorakenteisiin. Voidaan käyttää alhaisissa 
lämpötiloissa (+0 °C). Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Lämpöeristyspaneelien asennus ja aukkojen täyttö liimauksen aikana. Suositellaan rakentamisessa 
käytettävien puumateriaalinen liimauksessa betoniin, metalliin jne. Minimilaajentumista edellyttävät 
sovellukset, ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

962P
CONCRETE STONE & BRICK PU ADHESIVE

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

965P

966P

ROOF & TILE PU ADHESIVE

SUBFLOOR PU ADHESIVE 

Ammattikäyttöön suunniteltu pistoolikelpoinen, käyttövalmis liimavaahto. Suunniteltu rakennusele-
menttien kuten kevytbetoniharkkojen ja erilaisten tiilien kiinnittämiseen. 

Kantamattomien sisäseinälohkojen liimaus. Kivi- ja/tai betonituotteiden pysyvä paikalleensijoitus. 
Betonilevyt/-laatat. Segmentoidut tukiseinät ja pylväät. Valetut kivipäällysteet. Maisemalohkot 
ja tiilet. Polystyreenivaahtolevyt. Kevytbetonielementit. Koriste-elementit. Luonnonkivi- ja 
keinokivielementit. Tiili-, kevytbetoni-, tuhka- ja hohkakivi- ja kipsiharkkojen ja -paneelien liimaus. 
Sovellukset, jotka edellyttävät vähimmäislaajennusta. Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, helppokäyttöinen liimavaahto. Lohkojen ja kivien liimaus 
rakennustyössä. Erinomainen tarttuvuus betoni- ja kivialustoihin. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. 
Kestää hyvin erilaisia sääoloja. Erinomainen lämpöeristys estää lämpösiltojen muodostumisen. 
Erittäin taloudellinen, käytännöllinen ja helppokäyttöinen. Laajenee hyvin vähän kuivumisen 
aikana. Kuivumisen jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta 
talorakenteisiin. Voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa (0°C). Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia 
ponnekaasuja. 

Yksikomponenttinen polyuretaaniliimavaahto, kovettuu nopeasti kosteuden vaikutuksesta. Suunni-
teltu kattotiilien asennukseen. Erinomainen mekaaninen lujuus ja tarttuvuus betoniin ja tiileen sekä 
eristysmateriaaleihin esim. polystyreeniin ja korkkiin. 

Yksikomponenttinen, korkealuokkainen, polyuretaanipohjainen uuden sukupolven liima lattiapalkkien, 
aluslattioiden, ristikoiden, lastulevyjen, OSB-levyjen ja kansien kiinnittämiseen. Aluslattialiima tarttuu 
erinomaisesti puutavaraan, vaneriin, betoniin, metalliin, muurauspintoihin ja muihin alustoihin - myös 
niiden ollessa jäisiä tai hieman kosteita. 

Tarttuu tehokkaasti kattotiiliin. Tarttuu välittömästi ja kiinnittää katon kahdessa tunnissa. Kestää 
poikkeuksellisen hyvin kulutusta ja tuulivaikutusta. Erinomainen lämpöeristys estää lämpösiltojen 
muodostumisen. Nykyaikainen kemiallinen koostumus, erittäin tiksotrooppinen. Erittäin taloudellinen. 
Käyttövalmis aerosolipakkaus. Tölkkikohtainen riittoisuus kattotiilien liimauksessa jopa 14 m2. 
Laajenee hyvin vähän kuivumisen aikana. Kuivumisen jälkeen tuote ei enää laajene tai kutistu. Ei 
aiheuta ylimääräistä kuormitusta talorakenteisiin. 

Korvaa vallankumouksellinen suuren riittoisuutensa ansiosta jopa 25 perinteistä 280 ml:n 
tiivisteliimapatruunaa. Erittäin vahva kiinnitys. Tarttuu kuivaan, märkään, käsiteltyyn ja jäätyneeseen 
puutavaraan. Vähentää naulausten löystymistä, jälkitöitä ja narinoita. Säästää työskentelyaikaa ja 
rahaa. Eristää lämpöä ja ääntä. 

Tiilien asennus, kattoeristyskorjaukset, kattorakenteiden lujittaminen. Puuelementtien ja eristyspa-
neelien asennus lämpö- ja äänieristystä varten. Tiivisteet ja kiinnikkeet kohteissa, joissa vaatimuksena 
on minimaalinen laajentuminen. Ikkuna- ja ovikarmien asennus ja eristys. 

Monet rakennussovellukset puutava-, vaneri-, betoni-, metalli-, muuraus- lasikuitu- ym. materiaaleilla. 
Lattiapalkkien, aluslattioiden, ristikoiden ja puulattiapäällysteiden kiinnitys. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

967P

510

968P

FAST ADHESIVE

NO NAIL PU MONTAGE ADHESIVE

UNIVERSAL WOOD ADHESIVE

Nopeasti kovettuva, ammattikäyttöön suunniteltu pistoolikelpoinen, käyttövalmis PU-liimavaahto. 
Kaikenlaisten rakennusmateriaalien, erityisesti lämpöeristyslevyjen kiinnitykseen nopeasti ja vahvasti. 
Alkutartunta 60 sekunnissa, varma kiinnitys 5 minuutin kuluttua. 

Nopeasti kovettuva polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima. Kiinnittää liimauskykynsä ansiosta ilman 
nauloja tai ruuveja tukevasti kaikkia yleisiä rakennusmateriaaleja. 

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva polyuretaanipohjainen erikoisliimavaahto. Suuri 
liimauslujuus, nopea kovettuminen. Suunniteltu puumateriaalien, tiilen, kevytbetoniharkkojen, kiven, 
luonnonkiven jne. rakennuselementtien liimamiseen. 

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, helppokäyttöinen liimavaahto. Säästää aikaa 30-40   %, 
koska kovettumis- ja levitysprosessi voidaan sijoittaa muiden eristystehtävien yhteyteen. 30-
40% muita eristystapoja taloudellisempi. Tölkkikohtainen riittoisuus lämpöeristyspaneelien (EPS, 
XPS) liimauksessa jopa 14 m2. Tarttuu tehokkaasti polystyreenipaneeleihin (XPS ja EPS) ja muihin 
rakennusmateriaaleihin. Alkutartunta 60 sekunnissa. Mahdollistaa lämpöeristyspaneelien liittämisen 
keskimäärin 30 minuutissa. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kestää hyvin erilaisia sääoloja. Voidaan 
käyttää alhaisissa lämpötiloissa (-6°C). Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. Paloluokka 
B3 (DIN 4102-1). 

Lyhyt puristusaika. Kiinnittyy erittäin tukevasti useisiin alustoihin, esim. puu, MDF, betoni. Nopeasti kovettuva. 
Hyvät täyttöominaisuudet. Tiksotrooppinen, painumaton, ihanteellinen pystysaumoihin. Helppo käyttää. 
Kutistumaton. Kestää erinomaisesti kosteutta ja erilaisia sääoloja. Liuotinvapaa. Voidaan käyttää hieman 
kosteilla alustoilla. 

Erikoistuote, joka painuu ja muuttuu vaahdosta geeliliimaksi muutamassa sekunnissa levityksen jälkeen. 
Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, helppokäyttöinen. Erittäin suuri kiinnityslujuus puu-, betoni- ja 
kivisovelluksissa. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Täyttää standardin DIN EN 14257 (WATT 91) luokan D4 
vaatimukset. Lyhyt puristusaika. 15 minuuuttia. Riittoisa, taloudellinen. Kestää hyvin erilaisia sääoloja. Erittäin 
taloudellinen, käytännöllinen ja helppokäyttöinen. Laajenee hyvin vähän kuivumisen aikana. Voidaan käyttää 
alhaisissa lämpötiloissa (+5 °C). Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Suurten eristys-/viimeistelylevyjen asennus. Kantamattomien sisäseinälohkojen liimaus. Kivi- 
ja/tai betonituotteiden pysyvä paikalleensijoitus. Koriste-elementtien asennus. Betonilevyt/-
laatat. Segmentoidut tukiseinät ja pylväät. Valetut kivipäällysteet. Maisemalohkot ja tiilet. 
Polystyreenivaahtolevyt. Kevytbetonielementit. Esivalmistetut koriste-elementit. Luonnonkivet ja 
keinokivet. Tiili-, kevytbetoni-, tuhka- ja hohkakivi- ja kipsiharkkojen ja -paneelien liimaus. Sovellukset, 
jotka edellyttävät vähimmäislaajennusta. 

Rakennus- ja korjaussovellukset, joissa vaatimuksena on pysyvä vahva kiinnitys huokoisten ja ei-huokoisten 
pintojen välillä. Liimaa erilaisia rakennusmateriaaleja, esim. puu, MDF, betoni, metalli, polystyreeni, 
polyuretaanivaahto, marmori, graniitti, keramiikka jne. 

Erilaisten puumateriaalien liimaus. MDF, lastulevy, vaneri, laminaatti, OSB jne. Huonekalutuotanto, puisten 
ovi-ikkunoiden valmistus, puurakennuselementtien ja koristemateriaalien liimaus. Meriliima, asennusliima, 
PU-puuliima. Kantamattomien sisäseinälohkojen liimaus rakennuskohteissa. Rakennus- ja korjaussovellukset, 
joissa vaatimuksena on pysyvä vahva kiinnitys huokoisten ja ei-huokoisten pintojen välillä. Betonilevyt/-laatat, 
segmentoidut tukiseinät ja pylväät, valetut kivipäällysteet, maisemalohkot ja tiilet, polystyreenivaahtolevyt, 
kevytbetonielementit, koriste-elementit, luonnonkivi- ja keinokivielementit, tiili-, kevytbetoni-, tuhka- ja 
hohkakivi- ja kipsiharkkojen ja -paneelien liimaus. 

Vedenkestävä

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

612J
ALUMINUM CORNER JOINT PU EXPRESS

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

610
PU EXPRESS MONTAGE ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

480
PEDESTAL ADHESIVE

Nopeasti kovettuva polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima, hyvät tartuntaominaisuudet. Ke-
hitetty erityisesti alumiinisten kulmakappaleiden ja kaikenlaisten alumiinimateriaalien kulmaliimauk-
seen. 

Kiinnittyy täydellisesti alumiinipintoihin. Lyhyt puristusaika. Helppo käyttää sekä pysty- että 
vaakapinnoilla, painumaton. Riittoisa, taloudellinen. Ei reagoi kosteuteen. Kestää erilaisia sääoloja ja 
kemikaaleja. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. Hyvä liimauslujuus erilaisilla alustoilla. 

Alumiiniset kannattimet, ovet ja ikkunat. Alumiinimateriaalien liimaus yleisimpiin alustoihin kuten 
puuhun. MDF, betoni, metalli, polystyreeni ja polyuretaanivaahto, PVC, graniitti. Marmori, keramiikka. 
Voidaan käyttää myös useimpien rakennusmateriaalien liimaamiseen. 

Nopeasti kovettuva polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima. Yhdistää korkean 
kiinnityslujuuden nopeaan kovettumiseen. Liimaa kaikkia yleisiä rakennusmateriaaleja. 

Nopeasti kovettuva. Lyhyt puristusaika. Läpinäkyvä. Erittäin suuri tarttumislujuus 
useilla alustoilla. Tiksotrooppinen, painumaton, ihanteellinen pystysaumoihin. Riittoisa, 
taloudellinen. Hyvät täyttöominaisuudet. Täyttää standardin DIN EN 204 luokan D4 
vaatimukset. Helppo käyttää. Erittäin hyvä kemikaalikestävyys. Kestää erinomaisesti 
kosteutta ja erilaisia sääoloja. Kutistumaton. Lähes hajuton. Voidaan käyttää hieman 
kosteilla alustoilla. 

Rakennus- ja korjaussovellukset, joissa vaatimuksena on pysyvä vahva kiinnitys 
huokoisten ja ei-huokoisten pintojen välillä. Liimaa erilaisia rakennusmateriaaleja, 
esim. puu, MDF, betoni, metalli, polystyreeni, polyuretaanivaahto, marmori, graniitti, 
keramiikka jne. 

Kulkulattiajärjestelmien asennukseen suunniteltu polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima. 

Erinomainen alkulujuus. Liimaa metallia betoniin. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vedenkestävä 
kovetuttuaan. Erinomaiset aukontäyttöominaisuudet. Tahnamainen koostumus. Yksikomponenttinen, 
ei sekoitustarvetta. 

Korotettujen kulkulattiajalkojen kiinnitys lattioihin. Soveltuvuus: metalli, betoni, lastulevy, vaneri, 
kuituvahvisteiset kipsi- ja sementtilevyt. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Vedenkestävä

Vedenkestävä

Vedenkestävä

Alumiini-
patruuna

Muovipat-
ruuna
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PA360
PUR WOOD GLUE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

360FC
FAST CURE PUR WOOD GLUE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

495
NO NAIL HIGH INITIAL TACK

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva nestemäinen polyuretaaniliima. Hyvä vedenkestävyys ja 
liimauslujuus. 

Helppo levitys, alhainen viskositeetti. Suuri liimauslujuus. Vedenkestävä (D4-DIN EN204). Voidaan 
käyttää hieman kosteilla pinnoilla. Kestää äärilämpötiloja. Kestää kosteutta ja kemikaaleja. 

Puuelementtien kiinnitys ja liimaus muihin huokoisiin ja ei-huokoisiin elementteihin kuten puu, metalli, 
betoni, polystreenivaahto jne. Huonekalujen ja veneiden valmistus. Hyvää vedenkestävyyttä vaativat 
liimaussovellukset. 

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva nestemäinen polyuretaaniliima. Hyvä vedenkestävyys ja 
liimauslujuus. 

Helppo levitys, alhainen viskositeetti. Suuri liimauslujuus. Nopeasti kuivuva. Vedenkestävä (D4-DIN 
EN 204). Voidaan käyttää hieman kosteilla pinnoilla. Kestää äärilämpötiloja. Kestää kosteutta ja 
kemikaaleja. 

Puuelementtien kiinnitys ja liimaus muihin huokoisiin ja ei-huokoisiin elementteihin kuten puu, metalli, 
betoni, polystreenivaahto jne. Huonekalujen ja veneiden valmistus. Hyvää vedenkestävyyttä vaativat 
liimaussovellukset. 

Akfix 495 on polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima, joka soveltuu erityisesti suurta 
alkutarttuvuutta ja -lujuutta vaativiin sovelluksiin. 

Hyvä tarttuvuus. Hyvä märkätarttuvuus. Erinomainen alkulujuus. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 
Tiksotrooppinen, painumaton, ihanteellinen pystysaumoihin. Riittoisa, taloudellinen. 

Puu-, lastulevy-, polystyreenivaahto-, betoni-, muuraus-, laatta-, keramiikka-, kivi- ja kipsilevymateriaalit 
jne. Puisten rakennuselementtien, puu- ja kipsipaneelien sekä kipsi- puukoristeiden asennus. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

”Täyttää SCAQMD-säännön 
1168 LEED-hyvityksen 
EQc4.1 “Low-Emitting 

products” VOC-sisältöerit-
telyjen vaatimukset.” 

Vedenkestävä

Vedenkestävä

Vedenkestävä

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PA370
EXPRESS PU WOOD GLUE (TRANSPARENT) 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PA380
HEAVY DUTY PUR MARINE ADHESIVE 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

740
ALLBOND GLUE

Yksikomponenttinen, nopeasti kovettuva nestemäinen polyuretaaniliima. Hyvä vedenkestävyys ja 
liimauslujuus. 

Nopeasti kovettuva. Lyhyt puristusaika. Läpinäkyvä. Erittäin suuri tarttumislujuus useilla 
alustoilla. Täyttää standardin DIN EN 204 luokan D4 vaatimukset. Helppo käyttää. Erittäin hyvä 
kemikaalikestävyys. Kestää erinomaisesti kosteutta ja erilaisia sääoloja. Kutistumaton. Lähes hajuton. 
Voidaan käyttää hieman kosteilla alustoilla. 

Puuelementtien kiinnitys ja liimaus muihin huokoisiin ja ei-huokoisiin elementteihin kuten puu, metalli, 
betoni, polystreenivaahto jne. Huonekalujen ja veneiden valmistus. Hyvää vedenkestävyyttä vaativat 
liimaussovellukset. 

Korkeaviskositeettinen, polyuretaanipohjainen yksikomponenttiliima. Suunniteltu merilaatua 
edellyttäviin nykyaikasiin teollisuussovelluksiin. Voidaan käyttää myös muissa ensiluokkaista 
teollisuuslaatua edellyttävissä kohteissa. Ei vaahtoa hallitsemattomasti, toisin kuin tavalliset 
polyuretaaniliimat. 

Veden- ja säänkestävä: Kestää lämpötilojen ja vuodenaikojen vaihteluja ja soveltuu sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. Hidastaa palamista. Vähäinen vaahdonmuodostus. Suuri liimauslujuus. Soveltuu 
puupohjaisille materiaaleille, metalleille, luonnonkiville, keramiikalle, kumille jne. Voidaan hioa ja 
maalata kovettumisen jälkeen. Korkea viskositeetti: Helpompi käyttää pystypinnoilla verrattuna 
tavallisiin nestemäisiin liimoihin. Pitkä aukioloaika: antaa riittävästi työaikaa. 

Puuelementtien kiinnitys ja liimaus muihin huokoisiin ja ei-huokoisiin elementteihin kuten puu, metalli, 
betoni, polystreenivaahto jne. Huonekalujen ja veneiden valmistus. Hyvää vedenkestävyyttä ja paloa 
hidastavia ominaisuuksia edellyttävät liimaussovellukset. 

Monipuolinen PU-pohjainen liima, joka aktivoituu veden vaikutuksesta ja laajenee läpi materiaalin ja 
ulottuu jopa sen pieniin yksityiskohtiin saaden aikaan uskomattoman vahvan kiinnityksen. 

Liimaa käytännössä kaikkea. 100 % vedenpitävä, toimii ulkokäytössä. Lämpötilankestävä: kestää 
kuumaa ja kylmää. Uskomattoman vahva kiinnitys: laajenee materiaaleihin ja saa aikaan vahvan 
kiinnityksen. Vähäinen vaahdonmuodostus. Palonkestävä. 

Liimaa helposti puuta, kiveä, metallia, keramiikkaa, vaahtoa, lasia, betonia - ja paljon muuta! Hyvää 
vedenkestävyyttä ja palamista hidastavia ominaisuuksia edellyttävät liimaussovellukset. 

Vedenkestävä

Vedenkestävä

Vedenkestävä
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HM226
EVA HOT MELT CURVE EDGE BANDING ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HM220
EVA HOT MELT STRAIGHT EDGE BANDING ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PA550
PVC MEMBRANE PRESS ADHESIVE (PU DISPERSION BASED)

Synteettinen hartsi- ja EVA-pohjainen termoplastinen sulateliima kaarevien reunalistojen kiinnitykseen. 

Hot-Melt soveluu kaarevien reunalistojen, pinnoitus- ja kiinnityssovelluksiin kaikenlaisissa 
nauhakoneissa, myös käsikäyttöisissä. Nopeasti kuivuva liima. Soveltuu välitöntä liimautumista 
vaativiin kohteisiin. Ympäristöystävällinen. Taloudellinen. Suuri alkulujuus. Tarttumattomat pinnat. 
Hajuton. Helppo käyttää. 

Ympäristön lämpötilan oltava noin 15°C levitysprosessin aikana. Liimaa on levitettävä liimattavan 
materiaalin yhdelle pinnalle. Ilman kosteuden oltava 65-75 % ja tuotteen kosteuden 8-10 %. 

Yleiskäyttöinen synteettinen hartsi- ja EVA-pohjainen sulateliima, jolla on termoplastisia 
ominaisuuksia. 

Hot-Melt soveluu kaarevien reunalistojen, pinnoitus- ja kiinnityssovelluksiin kaikenlaisissa 
nauhakoneissa, myös käsikäyttöisissä. Nopeasti kuivuva liima. Soveltuu välitöntä liimautumista 
vaativiin kohteisiin. Ympäristöystävällinen. Taloudellinen. Suuri alkulujuus. Tarttumattomat pinnat. 
Hajuton. Helppo käyttää. 

Käyttösuositukset levityksen aikana: ympäristön lämpötila yli 15 ºC, ilmankosteus 65-75 %, materiaalin 
kosteus 8-10 %. Liiman on levittävä yhdelle puolelle kaikkialla liimauskohteessa. 

Uuden sukupolven liima PVC:n, PP:n, PET:n, ABS:n kiinnittämiseen erityisesti MDF-levyihin 
tyhjiö- tai kalvopuristusmenetelmällä korkeakiiltoisten keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden tai 
vaatekaappien ikkunaluukkujen ja ovien valmistuksessa. Kalvopuristusliimoja voidaan käyttää 
yhdessä Akfix-kovettimien kanssa, jolloin muodostuu tartunta-ominaisuuksiltaan ja lämmön- ja 
vedenkestävyydeltään erittäin korkeatasoinen ristilinkitetty kalvo. 

Helppo levittää, alhainen viskositeetti. Nopeasti kuivuva. Vedenkestävä. Synteettiset ja luonnonma-
teriaalit, erinomainen tarttuvuus. Alhaiset ja korkeat lämpötilat eivät heikennä lujuutta. Kestää kos-
teutta ja kemikaaleja. Hyvin tarttuva lämpöherkkä kalvo, alhainen aktivointilämpötila. Ei vahingoita 
ympäristöä eikä ihmisten terveyttä. 

Pysyvä tartunta, kestävä kiinnitys. Erinomainen lämmönkestävyys, estää delaminoitumisen kuumissa 
oloissa. Liimaa erinomaisesti useimpia keino- ja luonnonmateriaaleja. Mahdollistaa täydellisen sileät ja 
korkeakiiltoiset pinnat. Suuri alkulujuus ja alhainen aktivointilämpötila, lämpöherkille kalvoille. 

Vedenkestävä

Vedenkestävä

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HM774
EVA HOT MELT STRAIGHT EDGE BANDING ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HM788
EVA HOT MELT STRAIGHT EDGE BANDING ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

D2
D2 PVA WHITE GLUE SUPER FRAME WORK

Synteettinen hartsi- ja EVA-pohjainen termoplastinen sulateliima suorien reunalistojen kiinnitykseen. 

Hot-Melt soveluu suorien reunalistojen, pinnoitus- ja kiinnityssovelluksiin kaikenlaisissa nauhakoneissa, 
myös käsikäyttöisissä. Nopeasti kuivuva liima. Soveltuu välitöntä liimautumista vaativiin kohteisiin. 
Ympäristöystävällinen. Taloudellinen. Suuri alkulujuus. Tarttumattomat pinnat. Hajuton. Helppo 
käyttää. 

Ympäristön lämpötilan oltava noin 15°C levitysprosessin aikana. Liimaa on levitettävä liimattavan 
materiaalin yhdelle pinnalle. Ilman kosteuden oltava 65-75 % ja tuotteen kosteuden 8-10 %. 

Synteettinen hartsi- ja EVA-pohjainen termoplastinen sulateliima suorien reunalistojen kiinnitykseen, 
kun vaatimuksena on alhainen pehmenemispiste ja nopea kiinnitys. 

Hot-Melt soveluu suorien reunalistojen, pinnoitus- ja kiinnityssovelluksiin kaikenlaisissa nauhakoneissa, 
myös käsikäyttöisissä. Nopeasti kuivuva liima. Soveltuu välitöntä liimautumista vaativiin kohteisiin. 
Ympäristöystävällinen. Taloudellinen. Suuri alkulujuus. Tarttumattomat pinnat. Hajuton. Helppo 
käyttää. 

Ympäristön lämpötilan oltava noin 15°C levitysprosessin aikana. Liimaa on levitettävä liimattavan 
materiaalin yhdelle pinnalle. Ilman kosteuden oltava 65-75 % ja tuotteen kosteuden 8-10 %. 

Vesipohjainen, polyvinyyliasetaattihomopolymeeriemulsioon perustuva liima. Koostumus täyttää 
standardin EN 204 (D2) vaatimukset. 

Suuri tarttumislujuus useilla alustoilla. Vesipohjainen. Helppo levittää. Kuivuu läpinäkyvänä. 

Puun, koristelaminaattien, lastulevyn, hirsilevyn jne. liimaus kohteissa, joissa altistus kosteudelle 
on vähäistä. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

C920
CHEMICAL ANCHOR EPOXY ACRYLATE STYRENE FREE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

C900
CHEMICAL ANCHOR POLYESTER

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

D3
D3 PVAC SUPER WOOD GLUE

ETAG 001 Part 1-Part5
ETA - 14/0139

ETAG 001 Part 1-Part5
ETA - 14/0139

Suorituskykyinen, styreenivapaa epoksiakrylaattipohjainen polyesteriruiskulaasti kiinteisiin 
ja onttoihin alustoihin, lyhyt kovettumisaika. Soveltuu betoni-, kivi-, reikätiili- ja ontelolohkot 
monenlaisissa kohteissa. 

Soveltuu tangoille ja betoniteräksille tasaisissa ja ontoissa rakenteissa. Styreenitön, miltei hajuton. 
Helppo puristaa ja ruiskuttaa. Tiksotrooppinen, voidaan levittää pysty- ja vaakasuunnassa. 

Raskaat kuormaa kantavat kiinnikkeet kiinteässä kivessä ja betonissa. Korjaus- tai liimalasti betoni-
komponentteja varten. Ankkuritankojen, kierrekaulusten, raudoitustankojen, profiilien jne. kiinnitys. 
Kohtuullisesti kuormitetut sovellukset ontoissa tiilissä. Puu- ja metallirakenteiden, metalliprofiilien, 
saniteettikalusteiden, putkiliitosten, ulkonevien kattojen, julkisivujen, kaapelihyllyjen, kaiteiden, por-
taikkojen, porttien ja ikkunaelementtien kiinnitys. 

Yleiskäyttöinen polyesteriruiskulaasti kiinteisiin ja onttoihin alustoihin, lyhyt kovettumisaika. Soveltuu 
käytettäväksi betonissa, reikätiilissä ja ontelolohkoissa monenlaisissa sovelluksissa. 

Soveltuu kiinteille ja ontoille rakenteille. Korkea kiintoainepitoisuus. Helppo puristaa ja ruiskuttaa. 
Tiksotrooppinen, voidaan levittää pysty- ja vaakasuunnassa. Nopeasti kovettuva. 

Soveltuu kaikentyyppisten puun, puumateriaalien ja litteiden laminaattien liimaamiseen. Puu-
puu, pehmeä- ja kovalevy, synteettinen hartsilevy ja lastulevy. Soveltuu paperin, pahvin, paperin 
tai tekstiilipohjaisen PVC-kankaan kiinnittämiseen puuhun ja kartonkiin. Voidaan käyttää myös 
ulkotilojen puurakenteiden sekä ikkunoiden ja ulko-ovien liimaamiseen. Soveltuu erityisen hyvin 
suurta kosteudenkestävyyttä edellyttäviin kohteisiin. 

Käyttövalmis, vedenkestävä polyvinyyliasetaattihomopolymeeriemulsioon perustuva 
puuliima. Koostumus täyttää standardin EN 204 (D3) vaatimukset. 

Täyttää standardin DIN EN 204 luokan D3 vaatimukset. Liimaa tehokkaasti kovaa ja 
pehmeää puuta. Vesipohjainen. Helppo levittää. 

Soveltuu kaikentyyppisten puun, puumateriaalien ja litteiden laminaattien liimaamiseen. 
Puu-puu, pehmeä- ja kovalevy, synteettinen hartsilevy ja lastulevy. Soveltuu paperin, pahvin, 
paperin tai tekstiilipohjaisen PVC-kankaan kiinnittämiseen puuhun ja kartonkiin. Voidaan 
käyttää myös ulkotilojen puurakenteiden sekä ikkunoiden ja ulko-ovien liimaamiseen. 
Soveltuu erityisen hyvin suurta kosteudenkestävyyttä edellyttäviin kohteisiin. 

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

C950
CHEMICAL ANCHOR PURE EPOXY

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

308
ACRYLIC MONTAGE ADHESIVE (INSTANT GRAB)

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

310
MONTAGE ADHESIVE WATER BASED PAINTABLE 

ECO Friendly

Vaativaan käyttöön tarkoitettu epoksiruiskulaasti kiinteille perusmateriaaleille. Toimii kuivissa, 
kosteissa ja veden peittämissä rei’issä, lyhyt kovettumisaika. 

Toimii kosteissa ja veden peittämissä rei’issä. Kutistumaton, voidaan käyttää ylikokorei’issä. Soveltuu 
vahviketankohin tasaisissa rakenteissa. Styreenivapaa, miltei hajuton. Tiksotrooppinen, voidaan 
levittää sekä pysty- että vaakasuunnassa. Nopeasti kovettuva. 

Raskaat kuormaa kantavat kiinnikkeet kiinteässä kivessä ja betonissa. Korjaus- tai liimalasti 
betonikomponentteja varten. Ankkuritankojen, kierrekaulusten, raudoitustankojen, profiilien jne. 
kiinnitys. Kohtuullisesti kuormitetut sovellukset ontoissa tiilissä. 
•  Puu- ja metallirakenteiden,
metalliprofiilien, saniteettikalusteiden, putkiliitosten, ulkonevien kattojen, julkisivujen, kaapelihyllyjen, 
kaiteiden, portaikkojen, porttien ja ikkunaelementtien kiinnitys. 

Akfix 308 on vesiohenteinen liima, joka soveltuu useiden rakennusmateriaalien liimaamiseen. Soveltuu 
liuotinvapaan sisällön ja korkean liimauslujuuden ansiosta erityisen hyvin tee-se-itse-käyttäjille. 

Akryylidispersiopohjainen. Hyvä täyttökyky karkeilla pinnoilla. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 
Säänkestävä. Ylimaalattavissa. Lähes hajuton. Liuotinvapaa. 

Liimausmateriaalit, esim. puu, kiillottamattomat kivet, betoni, kipsi, laatat, paneelit, synteettiset 
rakennusmateriaalit jne. Puurakennuselementtien, puu- ja kipsilevyjen ja kipsikoristeiden asennus. 
Puukoristerakenteiden asennus. Kipsihalkeamien korjaus. Seinien ja rappausten pikakorjaukset. 
Sopivat pinnat: MDF, lastulevy, puu, polystyreenivaahto, betoni, muuraus- ja laattamateriaalit, 
keramiikka, kivi, kipsilevy. 

Vesiohenteinen, useiden eri rakennusmateriaalien liimaamiseen soveltuva liima. 
Soveltuu liuotinvapaan sisällön ja korkean liimauslujuuden ansiosta erityisen hyvin 
tee-se-itse-käyttäjille. 

Akryylidispersiopohjainen. Hyvä täyttökyky karkeilla pinnoilla. Soveltuu sekä sisä- 
että ulkokäyttöön. Säänkestävä. Maalauskelpoinen. Lähes hajuton. Liuotinvapaa. 

Liimausmateriaalit, esim. puu, kiillottamattomat kivet, betoni, kipsi, laatat, paneelit, 
synteettiset rakennusmateriaalit jne. Puurakennuselementtien, puu- ja kipsilevyjen 
ja kipsikoristeiden asennus. Puukoristerakenteiden asennus. Kipsihalkeamien 
korjaus. Seinien ja rappausten pikakorjaukset. Sopivat pinnat: MDF, lastulevy, puu, 
polystyreenivaahto, betoni, muuraus- ja laattamateriaalit, keramiikka, kivi, kipsilevy. Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

320C
CORNICE ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

900N
NEUTRAL MIRROR ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

312P
PANEL ADHESIVE (XPS, EPS, and Plaster Board) 
WATER BASED PAINTABLE

Ensiluokkainen koostumus, erinomainen alkutartuntalujuus, polystyreenilistojen 
asennukseen. Toimii myös kipsilevyjen ja sisustusmateriaalien kanssa. 

Alkutartuntakyky 120 kg/m2, sekä pysty- että vaakasovellukset, hyvä aukontäyttökyky 
karkeilla pinnoilla, vesiohenteinen, hajuton ja liuotinvapaa, voidaan maalata. 

Polystyreenisten koristelistojen ja paneelien asennukseen. Soveltuu erilaisille 
alustoille, esim. keraamiset laatat, tiilet, vaahdot, huopamateriaalit jne. Kipsilevyjen, 
koristemateriaalien ja puurakenneosien kiinnitys. 

Tehokas neutraalisti kovettuva silikoni, suunniteltu kaikenlaisten ja -kokoisten peilien liimaukseen peiliä 
vahingoittamatta. Peilin liimaus parantaa turvallisuutta, koska se ehkäisee rikkoutumistapauksessa 
suurten lasinpalasten putoamisriskiä. 

Erittäin joustava, liikkuvuus +/-25 %. Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin 
alustoihin ilman pohjustetta. Parantaa peilien rakenteellista turvallisuutta, ei aiheuta korroosiota. 
Pysyvästi elastinen. Nopeasti kovettuva. 100% silikonia, liuotinvapaa. Liuotinvapaa, miltei hajuton. 
Säädettävä, helppo levittää. Korkea viskositeetti, painumaton koostumus. Yksikomponenttinen, 
kosteuskovettuva. Erinomaiset työkaluominaisuudet. Kestää äärilämpötiloja (-60 - +180 °C). 

Peilien kiinnitys ja liimaus esim. kuntokeskuksissa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja toimistoissa, 
joissa käytetään suuria peilipintoja. Lasitustyöt. Tiivistyssovellukset, joissa vaaditaan minimaalista 
hajunmuodostusta. 

Paneeliliima on korkean alkulujuuden mahdollistava akryylipohjainen liima, joka on suunniteltu 
xps:n, eps:n, kipsilevyjen ja kevyiden koristemateriaalien kiinnitykseen. 

Voimakas alkutarttuvuus. Toimii sekä pysty- että vaakasuunnassa. Vesiliukoinen. Hajuton, 
liuotinvapaa. Maalauskelpoinen. 

xps:n, eps:n, kipsilevyn, polystyreenin ja koristelevyjen asennus erilaisiin rakennusmateriaaleihin. 
Puurakenneosien liimaus. Listojen, panelointien, jalkalistojen ja kipsilevymateriaalien asennus. 
Laattojen, tiilien, vaahdon, huovan yms. materiaalien liimaus. 

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

705
UNIVERSAL FAST ADHESIVE 

www.akfix.com/fastadhesive

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

702HV
SUPER GLUE CYANOACRYLATE (100 Cps)

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

702LV
SUPER GLUE CYANOACRYLATE (20 Cps)

Liimasarja, joka koostuu korkeaviskoosisesta syanoakrylaattiliimasta ja 
aktivaattorista. 

Suuri liimauslujuus. Soveltuu pystypinnoille, tippumaton ja painumaton. Soveltuu 
erityisesti vaikeiden, huokoisten tai epätasaisten alustojen liimaamiseen, lisää 
kiinnityslujuutta estämällä liiman absorboitumisen pintaan. 

Liimaa hyvin monenlaisia materiaaleja, (aktivaattorin ansiosta) myös happamia 
ja joitain huokoisia pintoja, jotka vaativat nopeaa kiinnitystä. Soveltuu MDF:lle, 
puulle, lastupuulle, kumille, useimmille muoveille, nahalle ja muille tavallisille 
alustoille. Soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa kovettumisen on tapahduttava 
tavallista nopeammin. Akfix 705 kykenee jossain määrin täyttämään aukkoja, 
mutta sitä on yleisemmin suositeltavaa käyttää tiivissovitteisissa kohteissa ja 
melko tasaisilla pinnoilla.

Korkeaviskoosinen, supernopea syanoakrylaattipohjainen pikaliima. Erinomainen, kun vaatimuksena 
on erittäin nopea kovettuminen. 

Välitön kiinnitys. Erittäin suuri liimauslujuus muutaman sekunnin kuluttua. 

Soveltuu kumille, metalleille, posliinille, kumille, nahalle, puulle, paperikeraamille ja monille muoveille. 

Matalaviskoosinen, supernopea syanoakrylaattipohjainen pikaliima. Erinomainen, kun vaatimuksena 
on erittäin nopea kovettuminen. 

Välitön kiinnitys. Erittäin suuri liimauslujuus muutaman sekunnin kuluttua. 
Kierrekorkki: 
Korkissa ei poikkeuksellisesti ole neulaa tukkeutumisen estämiseksi, vaan erikoismallinen yläosa, joka 
piilottaa korkin pullon sisään. 

Soveltuu kumille, metalleille, posliinille, kumille, nahalle, puulle, paperikeraamille ja monille muoveille. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

702
SUPER GLUE CYANOACRYLATE

ECO Friendly

GA021

GA022GA020

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

202
UNIVERSAL CONTACT ADHESIVE (TOLUENE FREE)

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

303
SUPER GLUE CYANOACRYLATE 

Matalaviskoosinen, supernopea syanoakrylaatti-
pohjainen pikaliima. Erinomainen, kun vaatimukse-
na on erittäin nopea kovettuminen

Välitön kiinnitys. Erittäin suuri liimauslujuus 
muutaman sekunnin kuluttua. 

Soveltuu kumille, metalleille, posliinille, kumille, na-
halle, puulle, paperikeraamille ja monille muoveille. 

Nopeasti kovettuva, luja kloropreenikumipohjainen liima. 

Käytetään pääasiassa verhoilu-, kenkä- ja tekstiiliteollisuudessa yleisimpien materiaalien, 
kuten kumi, kangas, nahka, tekonahka, korkki, metalli, lastulevy jne. itseensä tai useisiin 
muihin alustoihin liimamiseen. 

Nopeasti kovettuva. Joustava kiinnitys. Hyvä pakkasenkestävyys. Kosteudenkestävä. 

Matalaviskoosinen, supernopea syanoakrylaatti-
pohjainen pikaliima. Erinomainen, kun vaatimukse-
na on erittäin nopea kovettuminen. 

Välitön kiinnitys. Erittäin suuri liimauslujuus 
muutaman sekunnin kuluttua. 

Soveltuu kumille, metalleille ja monille muoveille. 

Pakkasenkestävä

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

204
UNIVERSAL CONTACT ADHESIVE

OMINAISUUDET

RT238
RETAINING HIGH STRENGTH

OMINAISUUDET

PS252
PIPE SEALANT HIGH STRENGTH

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HM208
HOT MELT STICK

Nopeasti kovettuva, luja kloropreenikumipohjainen liima. 

Nopeasti kovettuva. Joustava kiinnitys. Hyvä pakkasenkestävyys. Kosteudenkestävä. 

Käytetään pääasiassa verhoilu-, kenkä- ja tekstiiliteollisuudessa yleisimpien materiaalien, kuten kumi, 
kangas, nahka, tekonahka, korkki, metalli, lastulevy jne. itseensä tai useisiin muihin alustoihin liimamiseen. 

Akfix RT238 on yksikomponenttinen, hartsipohjainen, 
korkeaviskoosinen tuote, jota käytetään mekaanisten 
liitosten vahvistamiseen. 

• Voidaan käyttää kaikenlaisilla karkeilla pinnoilla. 
• Täyttää aukot kuluneissa liitoksissa. 
• Soveltuu laakereihin, estää sijoiltaan siirtymisen. 
• Täyttää alhaisen viskositeetin ansiosta 
pienimmätkin raot, sopii herkkiin liitoksiin. 
• Soveltuu juoksupyörien ja akselien 
yhteenliittämiseen. 
• Lukitsee päällysteet ja suojukset paikoilleen 
akseleihin. 

Akfix PS252 on matala-keskiviskoosinen, luja anaerobinen 
putkitiiviste. Tiksotrooppinen koostumus vähentää tuot-teen 
valumista ja kulkeutumista ennen kokoamista. 

• Helppo levittää kierreliitoksiin ja poistaa käsityökaluilla. 
• Erikoiskoostumuksensa ansiosta PS252 soveltuu 
kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää paineen- tai 
öljynkestävyyttä. 
• Sopii erityisesti standardin EN 751-1 mukaisiin H-tyypin 
metallikierreliitoksiin. 
• Tuote säilyttää suuren lujuuden korkeissakin 
lämpötiloissa. 

Läpinäkyvä, korkeaviskoosinen, hitaasti kovettuva yleisliimapuikko. 

Suunniteltu käytettäväksi paperiin, kankaaseen ja muoviin liittyvissä sovelluksissa. 
Soveltuu erinomaisesti puun, metallin, kankaan, keramiikan, muurauksen, nahan, 
pahvin liimaamiseen. Soveltuu välitöntä liimautumista vaativiin kohteisiin. 
Ympäristöystävällinen. Aukkoja täyttävä. Suuri alkulujuus. Tarttumattomat pinnat. 
Hajuton. Helppo käyttää. 

Ihanteellinen kodin korjaustöihin, tee-se-itse-käyttöön, askarteluun ja harrastustöihin. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Pakkasenkestävä
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OMINAISUUDET

L243
THREADLOCKER (MEDIUM STRENGTH)

OMINAISUUDET

L270 
THREADLOCKER (HIGH STRENGTH)

OMINAISUUDET

PS257
PIPE SEALANT (WITH TEFLON)

OMINAISUUDET

L222
THREADLOCKER (LOW STRENGTH)

OMINAISUUDET

PS253
PIPE SEALANT MEDIUM STRENGTH

OMINAISUUDET

HP242
PIPE SEALANT (HIGH PRESSURE)

Akfix L243 on keskilujuuksinen, tiksotrooppinen, anaerobinen 
kierrelukite. Tuote kovettuu, kun ilman pääsy lähekkäin olevien 
metallipintojen väliin estyy. 

• Lukitsee kaikki pultit ja mutterit (sekä metrinen että imperial). 
• Estää tärinän aiheuttaman löystymisen ja vuotamisen 
kierteiden 
•  läpi. 
• Jossain määrin öljynkestävä. Mahdollistaa lukituksen 
epäpuhtauksista huolimatta, mutta parhaat tulokset saadaan 
puhtailla osilla. 
• Tuotteen tiksotrooppisuus estää valumista, tippumista ja 
kulkeutumista asennuksen jälkeen. 
• Tyypillisiä käyttökohteita: kiinnityspultit, koteloruuvit yms. 
• Estää korroosiovaikutuksia kootuissa osissa. 

Akfix L270 on yksikomponenttinen, korkealujuuksinen, 
anaerobinen kierrelukite. Tuote kovettuu, kun ilman pääsy 
lähekkäin olevien metallipintojen väliin estyy. 

•  Suunniteltu metallikiinnittimien lukitsemiseen. 
•  Sopii erityisesti suurille kierrekiinnittimille ja kohteisiin, 
joissa vaaditaan maksimaalista lujuutta. 
•  Estää korroosiovaikutuksia kootuissa osissa. 

Akfix PS257 on matala-keskiviskoosinen, luja anaerobinen 
putkitiiviste. Tiksotrooppinen koostumus vähentää tuotteen 
valumista ja kulkeutumista ennen kokoamista. 

• Helppo levittää kierreliitoksiin ja poistaa käsityökaluilla. 
• Erikoiskoostumuksensa ansiosta PS257 
•  soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää paineen- tai 
öljynkestävyyttä. 
• Tuote kestää täyden kovettumisen jälkeen erittäin korkeita 
lämpötiloja. 
• Sopii erityisesti standardin EN 751-1
•  mukaisiin H-tyypin metallikierreliitoksiin. 
• Tuote täyttää laajoja aukkoja ja toimii erinomaisesti 
laajahalkaisijaisissa (yli 0,5 mm) sovelluksissa. 

Akfix L222 on matalalujuuksinen, helposti irrotettava kier-
relukite. Toimii kaikilla metalleilla, erityisen hyvä heikoissa, 
herkästi vaurioituvissa metallikohteissa, esim. messinki ja 
alumiini. 

• Ihanteellinen säätöruuvien kierteiden lukitsemiseen 
kevyesti. 
• Helposti irrotettava kierrelukite. 
• Erityisen hyvä heikoissa, herkästi vaurioituvissa 
metallikohteissa, esim. messinki ja alumiini. 

Akfix PS253 on matala-keskiviskoosinen anaerobinen 
putkitiiviste. Tiksotrooppinen koostumus vähentää tuotteen 
valumista ja kulkeutumista ennen kokoamista. 

• Helppo levittää kierreliitoksiin ja poistaa käsityökaluilla. 
• Erikoiskoostumuksensa ansiosta PS253 soveltuu kohteisiin, 
joissa vaaditaan hyvää paineen- tai öljynkestävyyttä. 
• Tuote kestää täyden kovettumisen jälkeen erittäin korkeita 
lämpötiloja. 

Akfix HP242 on helposti levitettävä anaerobinen, 
matalaviskoosinen putkitiiviste, joka soveltuu 
halkaisijaltaan max. 50 mm hydrauli- ja paineilmaliittimiin 
ja servomekanismeihin. 

• Täysin kovettuneena kutistumaton. 
• Kestää erinomaisesti korkeaa painetta, tärinää, 
liuottimia, kosteutta, korroosiota ja lämpöä 150 °C asti. 
• Helppo levittää max. 50 mm hydrauli-ja
paineilmaliittimiin ja servomekanismeihin.

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

R305
PVC CEMENT

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

R306
PVC CEMENT (THF FREE)

EN 14814

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

G400
GRANITE AND MARBLE ADHESIVE 

Stabiloitua tetrahydrofuraania sisältävä liima soveltuu uPVC-liittimillä varustettujen 
paineputkien (esim. juomavesi- ja kaasuputkien) leikkausjännitystä kestäviin liitoksiin 
sekä kaapeliputkien, viemäriputkien jne. liimaamiseen Plastic Pipe Associationin 
suositusten mukaisesti. 

Hyvä paineenkestävyys (16 baaria). Vedenkestävä. Kestää kemikaaleja, erityisesti 
epäorgaanisia happoja. Nopeasti kovettuva, maksimaalinen vuotosuojaus. Erinomaiset 
täyttöominaisuudet. Helppo liimaus myös suurilla pinnoilla. Kuuma- ja kylmävesiputket 
(60 °C). Bakteerinkestävä. Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: DIN 16970. 
BS 4346. ASTM-D 2564. NEN 7106 

Soveltuu erityisesti seuraaviin kohteisiin: uPVC-putkien ja -tarvikkeiden liimaus 
painejärjestelmissä 16 PN asti. Putkien ja lisävarusteiden liimaus jätevesijärjestelmissä: 
PVC-U-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat lämpötilat). 
ABS-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat lämpötilat). PVC-
C-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat lämpötilat). 

Liuotinsementti jäykkien PVC-putkien ja tarvikkeiden painejärjestelmien liittämiseen standardien BS 
EN 14814 ja BS EN 14680 mukaisesti. Tarkoitettu standardien BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 
ja BS EN 1329 mukaisten termoplastisten putkijärjestelmien liimaukseen. CE-merkinnällä varustettu 
liima paineenalaisille nesteille tarkoitettuihin kestomuoviputkistoihin (PN16). Soveltuu myös paineet-
tomiin järjestelmiin, kuten PVC ja ABS. 

Erittäin suuri alkukovettumisnopeus. Korkea hartsipitoisuus varmaa hyvän täyttökapasiteetin diamet-
raalisissa väleissä. THF-vapaa Geelimäinen, erinomainen juoksevuus. Korkea tiksotrooppisuusindeksi, 
ei tipu levitettäessä. Koostumus mahdollistaa PVC:n kemiallisen hitsaamisen. Helppo levittää: ei valu 
tai muodosta “kyyneliä” putkien sisään. Kiinteät liitokset ovat kestävyys- ja ikääntymisominaisuuk-
siltaan verrattavissa PVC-liiman vastaaviin. Täyttää standardien BS-EN14680 ja BS-EN14814 vaati-
mukset. 

Soveltuu erityisesti seuraaviin kohteisiin: 
Sementti-PVC-U-putkien ja -tarvikkeiden liimaukseen painejärjestelmissä 16 PN asti standardin BS 
EN 14814 mukaisesti (”Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure. Spe-
cifications”). Tarkoitettu erityisesti liimauksiin standardien BS EN 1452 ja BS EN 1329 mukaisissa 
termoplastisissa putkijärjestelmissä. Putkien ja tarvikkeiden liimaus jätevesijärjestelmissä seuraavi-
en standardien mukaisesti: PVC-U-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat 
lämpötilat), BS EN 1329. 
ABS-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat lämpötilat), BS EN 1455. PVC-
C-muoviputkistot kiintoainekselle ja jätevedelle (matalat ja korkeat lämpötilat), BS EN 1566. 

Kaksikomponenttinen polyesterihartsimassa marmorin, graniitin ja luonnonkiven 
liimaamiseen ja täyttöön. 

Nopeasti kuivuva. Saatavana nestemäisessä ja kiinteässä muodossa. Kestää emäksiä 
ja laimennettuja happoliuoksia. Kovettunut liima kestää lämpötiloja alueella -10 °C 
- +100°C. Liimatut pinnat ovat käyttövalmiita 2 tunnin kuluttua. Ei värimuutoksia, 
halkeilua tai kutistumista kovettumisen aikana. Täydellisesti kiillotettavissa 
kuivumisen ja kovettumisen jälkeen. 

Luonnonkivien kuten marmorin, travertiinin jne. liimaus. Betoni-, graniitti-, 
puupintojen liimaus. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

E300
WATERPROOF EPOXY

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

710
STONE & MARBLE FAST ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

G500
GRANITE AND MARBLE ADHESIVE LIQUID

EN 14814

Nopeasti kovettuva kaksikomponenttinen, vedenpitävä epoksiliima. 

Suuri leikkauslujuus ja kestävyys. Levitys ja kovettuminen veden alla. Kovettuu ilman kutistumista ja 
halkeamia. Hyvä täyttökyky. Kestää vettä ja kemikaaleja. Voidaan maalata ja hioa. 

Puun, lasin, kristallin, keramiikan, posliinin, metallin ja lasikuidun liimaus. Huonekalujen ja 
kotitalousmateriaalien korjaus. 

Korkeaviskositeettinen syanoakrylaatti ja aktivaattori, kehitetty erityisesti luonnonkiven, marmorin, 
graniitin ja koristekivien tyyppisten materiaalien liimaamiseen. 

Kiinnittyy muutamassa sekunnissa. Suuri liimausteho. Soveltuu korkean viskositeetin ansiosta 
pystykohteisiin ilman valumista ja roiskeita. Aktivaattori mahdollistaa jopa huokoisten pintojen 
kiinnittämisen uskomattoman nopeasti. 

Esim. luonnonkiven, marmorin, graniitin, puun, MDF:n ja metallimateriaalien asennus ja korjaus. 
Suositellaan erityisesti nopeaa kovettumista vaativiin sovelluksiin. 

Polyesteripohjainen, kaksikomponenttinen nestemäinen liima marmorin, graniitin, 
luonnonkiven, keinomarmorin, onyksin ja keraamisten materiaalien täyttöön ja 
liimaukseen. 

Nopeasti kovettuva (2-3 minuuttia 20 °C). Kermamainen koostumus, 
helppo käsitellä. Täydellinen kiilto mekaanisen kiillotuksen jälkeen. Hyvä 
kemikaalikestävyys. Erinomainen kulutuskestävyys. Tehokas liimauskyky jopa 
korkeissa lämpötiloissa. 

Luonnonkivien kuten marmorin, keinomarmorin, onyxin, travertiinin jne. liimaus. 

Scan QR code for product video.

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

E340
QUICK SETTING EPOXY

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

E350
STEEL EPOXY & QUICK FIX PUTTY

TERÄS NOPEA

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

WA400
WALLPAPER & BORDURE ADHESIVE UNIVERSAL

Nopeasti kovettuva kaksikomponenttinen epoksiliima. 

Suuri leikkauslujuus ja kestävyys. Kovettuu erittäin nopeasti. Kovettuu ilman kutistumista ja halkeamia. 
Hyvä täyttökyky. Kestää vettä ja kemikaaleja. Voidaan maalata ja hioa. 

Puun, lasin, kristallin, keramiikan, posliinin, metallin ja lasikuidun, nahan, kumin, kankaiden ja jäykkien 
muovipintojen liimaus. Sähkökomponenttien tiivistys. Huonekalujen ja kodin materiaalien korjaus. 

Monipuolinen, erittäin kestävä ja vahva epoksi-
liima. Helppo levittää, kovettuu nopeasti, tarttuu 
erinomaisesti 5 minuutissa. Täyttökyvyn ansiosta 
voidaan käyttää myös karkeilla ja yhteensopimat-
tomilla pinnoilla. 

Erittäin nopea ja vahva korjauskitti. Mukautuu 
levityspinnan ja materiaalin muotoihin. Voidaan 
levittää veden alla. Toimii parhaiten metallien, 
puun, lasin, muurauspintojen, kiven, marmorin ja 
keramiikan kanssa. 

Kovettuu erittäin nopeasti. Kovettuu ilman kutis-
tumista ja halkeamia. Hyvä täyttökyky. Työstö-
kelpoinen. Kestää vettä ja kemikaaleja. Voidaan 
maalata ja hioa. 

Nopea ja helppo leikata, muotoilla ja levittää. Ei jätettä: 
käyttömäärä tarpeen mukaan. Voidaan koneistaa, porata, 
kierteyttää, hioa ja maalata kovettumisen jälkeen. Voidaan 
käyttää pystysuo-rilla alustoilla, painumaton. Ei kutistu eikä 
halkeile. Kestää erinomaisesti hiilivetyjä, suolavettä, öljyä, 
liuottimia, mietoja happoja ja emäksiä. 

Metallin, betonin, puun, lasin ja keramiikan liimaus. 
Koneiden, laitteiden, työkalujen, autokomponent-
tien, putkien yms. korjaukset. Pulttien ja ruuvien 
upotus metalliin, betoniin tai kiveen. Sähkökom-
ponenttien tiivistys. 

Soveltuu kaikenlaisten metalli-, muuraus-, tiili-, puu-, lasi-, 
keramiikka-, lasikuitu-, kivi- ja marmorialustoissa olevien 
halkeamien liimaamiseen ja täyttämiseen. Lu-juutta 
vaativat korjaukset teollisuudessa, verstaissa, laitteissa, 
työkaluissa, merenkulussa, autonosissa, me-talliliitoksissa, 
rakentamisessa, altaissa ja betonihalkea-missa. Käytetään 
putkien, säiliöiden ja kanavien vuoto-jen tiivistämiseen sekä 
vedenalaiseen korjaukseen. 

Is a wallpaper adhesive based on cold water dispersible starch and cellulose derivatives. 

Easy to apply. Allows time for positioning. Makes future removal quick and easy. Dissolves in water 
with ease. Can be cleaned with a sponge and water.

Sticking wallpapers, pre-pasted borders, posters, placards etc.

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

HB260
HYBRID FLOORING ADHESIVE  (WOOD & PVC) 

YAPI K YASALLARI
SAN ve ARET A. .

Z-155.10-471
Emissionsgeprü es 

Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen

Emission tested building
product according to DIBt 

principles

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

WA500

HB262

HEAVY DUTY WALLPAPER ADHESIVE PREMIUM

HYBRID WOOD FLOORING ADHESIVE

Yksikomponenttinen, hybriditeknologiaan perustuva, yleiskäyttöinen, elastinen lattialiima. 
Hybriditeknologian ansiosta tuote on vedetön ja liuotin- ja isosyanaattivapaa. Soveltuu erittäin hyvin 
nauha- ja mosaiikkiparketeille, lankkulattioille ja puupalikkalattioille sekä huokoisille ja ei-huokoisille 
alustoille. 

Käyttövalmis: Ei sekoitustarvetta. Ei heikennä sisäilman laatua, myrkytön, ympäristöystävällinen. 
Muodostaa vakaan tekstuurin hammaslastalla levitettäessä. Soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin. 
Pysyvästi elastinen. Saavuttaa nopeasti lopullisen liimauslujuuden. Vedetön ja liuotin- ja 
isosyanaattivapaa. Erittäin helppo levittää. 

Soveltuu useiden erityyppisten lattioiden liimaamiseen, mukaan lukien nauha- ja mosaiikkiparketit, 
lankkulattiat ja puupalikkalattiat, myös huokoisille ja ei-huokoisille alustoille. 

Korkealuokkainen kylmään veteen dispergoituvaan tärkkelysjohdannaiseen perustuva tapettiliima. 

Yksikomponenttinen, hybriditeknologiaan perustuva, yleiskäyttöinen, elastinen lattialiima. 
Hybriditeknologian ansiosta tuote on vedetön ja liuotin- ja isosyanaattivapaa. Soveltuu hyvin nauha- 
ja mosaiikkiparketeille, lankkulattioille ja puupalikkalattioille sekä huokoisille ja ei-huokoisille alustoille. 

Helppo levittää. Nopeasti liukenevan liiman ansiosta viskositeetti nousee nopeasti. Jättää aikaa 
sijoittelulle. Mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen myöhemmin. Liukenee helposti veteen. Voidaan 
puhdistaa sienellä ja vedellä. Sisältää sieni- ja bakteerisuojan. 

Käyttövalmis: Ei sekoitustarvetta. Kustannustehokas. Myrkytön, ympäristöystävällinen. Muodostaa 
vakaan tekstuurin hammaslastalla levitettäessä. Soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin. Suuri 
liimauslujuus. Vedetön ja liuotin- ja isosyanaattivapaa. Erittäin helppo levittää. 

Soveltuu yleisimpien seinäpäällysteiden ripustamiseen, mukaan lukien paperitaustaiset, vinyylipääl-
lysteiset, teksturoidut, kohokuvioidut jne. 

Soveltuu useiden erityyppisten lattioiden liimaamiseen, mukaan lukien nauha- ja mosaiikkiparketit, 
lankkulattiat ja puupalikkalattiat, myös huokoisille ja ei-huokoisille alustoille. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

LIIMAT    creates permanent solutions 



27

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

FL205
PVC FLOORING ADHESIVE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PU ADH 315
RUBBER TILE AND PARQUET ADHESIVE 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PU ADH 325 
ARTIFICIAL GRASS ADHESIVE 

Akfix FL205 PVC Flooring Adhesive on yksikomponenttinen, vesiohenteinen akryylipohjainen liima, 
jota käytetään PVC-/vinyylipäälysteiden, laattojen, heterogeenisen PVC:n, paisutetun vinyylin, 
puolijoustavien laattojen ja huopapohjaisten mattojen kiinnittämiseen lattiaan. 

Yksikomponenttinen, ei sekoitustarvetta. Liuotinvapaa, erittäin vähäpäästöinen. Helppo levittää. Pitkä 
aukioloaika. Vahva alkutartuntakyky. Vakaa ja joustava liima. Soveltuu kohteisiin, joissa on pyörätuoli- 
ja kumipyöräliikennnettä. Soveltuu asennettavaksi lattialämmitysjärjestelmiin. 

Betoni-, hiekka-/sementtitasoitteet. Tasoitetut aluslattiat. Puumateriaaleista koostuvat aluslattiat. 
Vain sisäkäyttöön. Vain vaakapintoihin. 

Kaksikomponenttinen, liuotteeton, polyuretaanipohjainen kumilaatta- ja parkettiliima. 
Suunniteltu erityisesti kumilaattojen ja puun kiinnittämiseen betonipintoihin. Kestää 
suolavettä ja useimpia kemikaaleja. Helposti levitettävä, kestävä ja joustava liima 
erilaisille alustoille. 

Kaksikomponenttinen. Erinomainen tarttuvuus levityspintoihin. Soveltuu vaativiin 
sääoloihin. Liuotinvapaa. Hajuton. Joustava. Kestävä. 

Kaikentyyppisten parkettien liimaus. Keinonurmikenttäsovellusten liimaus. Kumilevyjen 
liimaus erilaisiin pintoihin, kuten betoni, kovalevy ja lastulevy. Metallin, keramiikan, 
betonin, puun jne. liimaus. 

Kaksikomponenttinen, liuotteeton, itsetasoittuva polyuretaanipohjainen liima tekonurmen 
asennukseen. Kestää vettä, kosteutta ja syövyttäviä materiaaleja. Soveltuu vaativiin 
sääoloihin. 

Kaksikomponenttinen. Erinomainen tarttuvuus levityspintoihin. Soveltuu vaativiin 
sääoloihin. Liuotinvapaa. Hajuton. Joustava. Kestävä. 

Keinonurmikenttäsovellusten liimaus. Kumilevyjen liimaus erilaisiin pintoihin, kuten betoni, 
kovalevy ja lastulevy. Metallin, keramiikan, betonin, puun jne. liimaus. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

BINDER PU RB 102 
POUR IN PLACE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

BINDER PU RB 205
STANDARD PRESS

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PU ADH 305
RUBBER TILE AND PARQUET ADHESIVE 

Yksikomponenttinen UV-vakautettu polyuretaanisideaine, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. 
100 % kiintoainepitoisuus, alhainen viskositeetti. Aikaansaa elastisen kalvon, joka tarttuu erinomaisesti 
kierrätyskumirakeisiin. Hitaasti kovettuva sideaine, jota käytetään ensisijaisesti sovelluksissa, joissa 
ilmankosteus on 50-80 % ja lämpötila 20-35 °C. 

Yksikomponenttinen. Tarttuu erinomaisesti kumirakeisiin. Parannettu UV-kestävyys. Joustava. 
Kestävä. Kosteuskovettuva. Liuotinvapaa. 

Puistot. Päiväkotien ja koulujen leikkipaikat. Juoksuradat ja kävelytiet. Urheilutilat. Ulkoilualueet. 
Synteettiset pinnat. 

Yksikomponenttinen polyuretaanisideaine, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. 100 % 
kiintoainepitoisuus, alhainen viskositeetti. Aikaansaa elastisen kalvon, joka tarttuu erinomaisesti 
kierrätyskumirakeisiin. Nopeasti kovettuva, ensisijaisesti puristussovelluksissa käytettävä sideaine. 

Yksikomponenttinen. Tarttuu erinomaisesti kumirakeisiin. Joustava. Kestävä. Liuotinvapaa. 

Puistot. Lasten leikkipaikat. Koulujen leikkipaikat. Urheilutilat. Ulkoilualueet. Synteettiset pinnat. 
Kumilattiat ja ovimatot. Äänenvaimennusta vaativat pinnat. 

Kaksikomponenttinen, liuotteeton, polyuretaanipohjainen kumilaatta- ja parkettiliima. 
Suunniteltu erityisesti kumilaattojen ja puun kiinnittämiseen betonipintoihin. Kestää 
suolavettä ja useimpia kemikaaleja. Helposti levitettävä, kestävä ja joustava liima 
erilaisille alustoille. 

Kaksikomponenttinen. Erinomainen tarttuvuus levityspintoihin. Soveltuu vaativiin 
sääoloihin. Liuotinvapaa. Hajuton. Joustava. Kestävä. 

Kaikentyyppisten parkettien liimaus. Keinonurmikenttäsovellusten liimaus. Kumilevyjen 
liimaus erilaisiin pintoihin, kuten betoni, kovalevy ja lastulevy. Metallin, keramiikan, 
betonin, puun jne. liimaus. 

LIIMAT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PU BINDER 303

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

PU BINDER 503
POUR IN PLACE

Yksikomponenttinen, liuotinvapaa, aromaattinen polyuretaanisideaine. Kosteuskovettuva sideaine 
kivien ja mineraaliainesten sitomiseen itsetyhjenevän lattian muodostamiseksi. AKFIX PU BINDER 
303 on suunniteltu käytettäväksi sisä- tai ulkosovelluksissa kivimattona. 

Tarttuu erinomaisesti kiveen ja kiviaineksiin. Helppo levittää. Lähes hajuton. Kosteuskovettuva. 
Liuotinvapaa. 

Sideaine kvartsi- ja kivimattolattioihin. Hotellit ja ostoskeskukset. Sisäpihojen lattiat, ajoväylät ja 
jalkakäytävät. Varastot ja näyttelytilat. 

Yksikomponenttinen, liuotinvapaa, läpinäkyvä alifaattinen polyuretaanisideaine. Kosteuskovettuva 
sideaine kivien ja mineraaliainesten sitomiseen itsetyhjenevän lattian muodostamiseksi. AKFIX PU 
BINDER 503 on suunniteltu käytettäväksi sisä- tai ulkosovelluksissa kivimattona. 

Tarttuu erinomaisesti kiveen ja kiviaineksiin. Liuotinvapaa. UV-kestävä. Helppo levittää. Lähes hajuton. 
Kosteuskovettuva. Liuotinvapaa. 

Sideaine kvartsi- ja kivimattolattioihin. Ulkoalueiden, kuten terassien ja parvekkeiden, 
koristepinnoitteet. Hotellit ja ostoskeskukset. Sisäpihojen lattiat, ajoväylät ja jalkakäytävät. Varastot 
ja näyttelytilat. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

FLEXI
AST POLYMER

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

CLEAR
AST POLYMER

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

SELF LEVELING
HYBRID SEALANT

Neutraali, erittäin elastinen, yksikomponenttinen AST-pohjainen saumatiiviste. Matalamoduulinen 
tiiviste, soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 

Erittäin tiksotrooppinen: Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön. Matala moduuli kestää äärimmäistä 
nivelliikettä. Ympäristöystävällinen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. 
Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. Ei 
kuplamuodostusta edes märissä ja kosteissa oloissa. Erittäin hyvä UV-kestävyys. Ylimaalattavissa 
vesipohjaisilla maaleilla. Kutistumaton. 

Liikunta- ja liitossaumat rakennusteollisuudessa. Saumojen tiivistys elementtirakennuksissa. 
Korkeiden rakennusten liikuntasaumat. Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys. Kohteet, joissa liitokset on 
maalattava. 

Kristallinkirkas elastinen AST-polymeeripohjainen liima/tiiviste. 

Kirkas, läpinäkyvä väri. Erittäin tiksotrooppinen: Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön. Ympäristöystäväl-
linen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. Erinomainen tarttuvuus useisiin 
huokoisiin ja ei-huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. Ei kuplamuodostusta edes märissä ja kosteis-
sa oloissa. Ylimaalattavissa vesipohjaisilla maaleilla. Kutistumaton. 

Hyvä tartuntalujuus ilman pohjustetta yleisimpiin materiaaleihin, kuten alumiini, sinkki, galvanoitu 
teräs, ruostumaton teräs, kupari, luonnonkivi, betoni, tiili jne. Yleisiä sovellusalueita: Läpinäkyvät, 
joustavat liimaukset rakentamisessa ja rakennussovelluksissa. Lasin ja muiden läpinäkyvien 
materiaalien huomaamaton liimaus ja tiivistys sisäkäytössä. 

Yksikomponenttinen, ihanteellisesti vaakasovelluksiin soveltuva itsetasoittuva, polymeeripohjainen 
tiiviste. Elastisuus mahdollistaa lämpömuutosten rakenneliikkeiden absorboinnin ilman 
halkeiluongelmia. 

Yksikomponenttinen, ei sekoitustarvetta. Itsetasoittuva koostumus, täyttää helposti lattian 
halkeamat. Vedenkestävä. Pysyvästi elastinen Suuri liimauslujuus. Sallii liitoksessa ±20 % liikkeen. 
Maalauskelpoinen. Kovettuu kuplimatta. VOC-yhteensopiva.

Käytetään vaakasaumojen tiivistämiseen. Vesieristyssovellukset. Sisä- ja ulkoalueet. Liikuntasaumat 
useiden eri rakennusmateriaalien välillä. Tarkistusliitokset. Ajotiet/autotallit. Jalkakäytävät. 
Allaskannet. 

”Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyv-

ityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” 

VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset.” 

”Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyv-

ityksen EQc4.1  ”Low-Emitting products” 

VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset.” 

SHORE A35 KAIKKI MATERIAA-
LIT, KAIKKI PINNAT 

SHORE A25 KAIKKI MATERIAA-
LIT, KAIKKI PINNAT 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 
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KÄYTTÖALUEET

TEAK DECK CAULK
AST POLYMER

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

UNIVERSAL
AST POLYMER
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ALL MATERIALS &
ALL SURFACES

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

MULTI SEAL
AST POLYMER

AST Deck Caulk on yksikomponenttinen, korroosiota aiheuttamaton, korkealaatuinen nopeasti kovet-
tuva premium-luokan, merisovelluksiin suunniteltu AST-polymeeritiiviste kohteisiin, joissa vaaditaan 
UV-säteilyn ja äärisäiden kestävyyttä ja vedenpitävyyttä. Kehitetty erityisesti tiikkipuukansien veden-
pitävään tiivistämiseen. 

Kestää laimennettuja happoja. Kestää UV-säteilyä, ikääntymistä, kosteutta ja äärimmäisiä sääoloja. 
Ympäristöystävällinen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. Erittäin elastinen 
sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa. Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin 
alustoihin ilman pohjustetta. Hiottavissa kovettumisen jälkeen. Nopeasti kovettuva, miltei hajuton, 
painumaton. 

AST Teak Deck on tarkoitettu tiikkikansien ja erilaisten kansialustojen tiivistämiseen. Erinomainen 
tarttuvuus ilman pohjustetta puu-, betoni-, muovi-, teräs-, alumiini-, sinkki-, kupari-, posliini-, kera-
miikka-, PVC-, metalli-, polyesteri-, polykarbonaatti-, luonnonkivi-, marmori-, peili- ja lasimateriaa-
leista sekä huokoisista pinnoista valmistettuihin liitoselementteihin. Ensimmäistä kertaa käytettäessä 
muovien alustava testaus on suositeltavaa ennen levitystä. 

Korkealaatuinen, yleiskäyttöinen AST-polymeeriin perustuva hybriditiiviste ja liima. 

Erittäin tiksotrooppinen: Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön. Ympäristöystävällinen, ei sisällä 
isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja 
ei-huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. Ei kuplamuodostusta edes märissä ja kosteissa oloissa. 
Erittäin hyvä UV-kestävyys. Ylimaalattavissa vesipohjaisilla maaleilla. Kutistumaton. 

Liitokset ohutlevyvalmistuksessa, LVI-järjestelmien tiivistys. Elastinen liimaus värähtelevissä 
rakennuselementeissä. Lattialiitosten ja vähän liikkuvien seinäsaumojen tiivistys. Säiliöiden, säiliöiden, 
siilojen jne. saumat. 

Multiseal Modified PU -tiiviste on yleislaatuinen yleiskäyttöinen joka sään tiiviste. Multiseal Modified 
PU yhdistää sekä silikonin että polyuretaanin ominaisuudet, mikä tekee siitä optimaalisen valinnan 
erilaisille alustoille: Alumiini, graniitti, keramiikka, marmori, posliini, metallit, PVC, lasi, puu, huokoiset 
pinnat (betoni, tiili, kalkkikivi jne.). 

Ei sisällä liuottimia, silikonia tai isosyanaattia, erittäin alhainen VOC-pitoisuus, ei kuplamuodostusta 
edes märissä ja kosteissa oloissa, erittäin hyvä UV-kestävyys. Ylimaalattavissa vesipohjaisilla maaleilla, 
kutistumaton. Ei aiheuta öljytahroja paneeleihin ja huokoisiin materiaaleihin. Painumaton, erittäin 
helppo levittää. Ei pinnan tahmeutta. 

Tiivistys- ja liimaussovellukset ikkuna- ja ovikohteissa. Yleinen tiivistys ja vedeneristys. Katot ja 
vesikourut. Betoniliitokset. Metallirakennus. LVI 

”Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyv-

ityksen EQc4.1  ”Low-Emitting products” 

VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset.” 

SHORE A45 KAIKKI MATERIAA-
LIT, KAIKKI PINNAT 

KAIKKI MATERIAA-
LIT, KAIKKI PINNAT 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

P625
POLYURETHANE SEALANT CONSTRUCTION

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

P635
POLYURETHANE SEALANT CONSTRUCTION

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

P645
PU METAL SEALANT (AUTOMOTIVE&CONSTRUCTION)

SHORE A35

SHORE A45

SHORE A25

Skannaa QR-koodi 
tuotevideota 

varten. 

Scan QR code 
for product video.

Yksikomponenttinen, matalamoduulinen polyuretaanitiiviste, joka kovettuu altistuessaan 
ilmankosteudelle. Tarttuu erinomaisesti esim. sementtipohjaisiin materiaaleihin, tiileen, keramiikkaan, 
lasiin, puuhun, galvanoituun ja maalattuun peltiin sekä erilaisiin muoveihin. 

Pysyvästi elastinen Painumaton – tiksotrooppinen. Ei pinnan tahmeutta täydellisen kovettumisen 
jälkeen. Ei kerää likaa. Kutistumaton. Parannettu varastointivakaus. Helppo levittää käsipistoolilla 
ja työkaluilla. Maalauskelpoinen. Kovettuu kuplimatta. 25 % liikkuvuus. Täyttää standardin BS 6920 
vaatimukset vesiliukoisten metalliepäpuhtauksien osalta. Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-
hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. 

Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä. Kattotiilien liimaus. PVC-ikkunakehysten 
asennus. Puisten ikkuna- ja ovikarmien sekä seinien liitokset. Esivalmistettujen rakennusmateriaalien 
väliset liitokset. Tuuletuskanavien, vesikourujen ja kourujen jne. tiivistys ja liimaus. Betonielementtien 
väliset liikuntasaumat. 

Yksikomponenttinen, matalamoduulinen polyuretaanitiiviste, joka kovettuu altistuessaan ilmankos-
teudelle. Tarttuu erinomaisesti esim. sementtipohjaisiin materiaaleihin, tiileen, keramiikkaan, lasiin, 
puuhun, galvanoituun ja maalattuun peltiin sekä erilaisiin muoveihin. 

Pysyvästi elastinen Painumaton – tiksotrooppinen. Ei pinnan tahmeutta täydellisen kovettumisen 
jälkeen. Ei kerää likaa. Kutistumaton. Parannettu varastointivakaus. Helppo levittää käsipistoolilla ja 
työkaluilla. Päällemaalattavissa. Kovettuu kuplimatta. 25 % liikkuvuus. Täyttää standardin BS 6920 
vaatimukset vesiliukoisten metalliepäpuhtauksien osalta. Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-
hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. 

Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä. Liike- ja liitossaumat lattioissa. Jalankulku- 
ja liikennealueet sisä- ja ulkokohteissa. Esivalmistettujen rakennusmateriaalien väliset liitokset. 
Tuuletuskanavien, vesikourujen ja kourujen jne. tiivistys ja liimaus. Betonielementtien väliset 
liikuntasaumat. Täyttää standardin ISO 11600 F 25 LM vaatimukset. 

Yksikomponenttinen, korkeamoduulinen polyuretaanitiiviste, joka kovettuu altistuessaan 
ilmankosteudelle. Tarttuu erinomaisesti peltiin, alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen, lyijyyn, 
kupariin, keramiikkaan, lasiin, puuhun ja erilaisiin muovimateriaaleihin. 

Pysyvästi elastinen. Painumaton – erittäin tiksotrooppinen. Ei tahmea/ei kerää likaa. Parannettu 
varastointikestävyys. Helppo levittää pistoolilla, helposti tasoitettavissa. Ylimaalattavissa. Täyttää 
SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen 
vaatimukset. Täyttää ranskalaiset luokan A+ VOC-vaatimukset. 

Autojen, konttien, asuntovaunujen jne. korirakenteet. Tuuletuskanavien, vesikourujen ja kourujen jne. 
tiivistys ja liimaus. Ohutlevysaumojen tiivistys. Tärinän vaimennus kaikenlaisissa peltiasennustöissä. 
Tiivistys vettä, ilmaa, kaasua ja pölyä vastaan. 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

640SL
SELF LEVELING PU SEALANT

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

647FC
PU METAL SEALANT FAST CURING 
(AUTOMOTIVE & CONSTRUCTION)

SHORE A50

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

905N
NEUTRAL SILICONE (BUILDING & CONSTRUCTION)

Vaakakäyttöön ihanteellisesti soveltuva itsetasoittuva yksikomponenttinen polyuretaanitiiviste. 
Elastisuus mahdollistaa lämpömuutosten aiheuttamien jatkuvien rakenneliikkeiden absorboinnin 
ilman halkeiluongelmia. 

Yksikomponenttinen, ei sekoitustarvetta. Itsetasoittuva koostumus, helppo levittää vaakasaumoihin. 
Pysyvästi elastinen. Suuri liimauslujuus. Sallii liitoksessa ±25% liikkeen. Päällemaalattavissa. 

Käytetään vaakasaumojen tiivistämiseen. Sisä- ja ulkoalueet. Liikuntasaumat useiden eri 
rakennusmateriaalien välillä. Tarkistusliitokset. Teollisuuslattiat. Ajotiet/autotallit, jalkakäytävät, 
kannet. 

Yksikomponenttinen, korkeamoduulinen polyuretaanitiiviste, joka kovettuu altistuessaan ilmankos-
teudelle. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaaa kovettumista. Tarttuu erinomaisesti peltiin, 
alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen, lyijyyn, kupariin, keramiikkaan, lasiin, puuhun ja erilaisiin 
muovimateriaaleihin. 

Nopeasti kovettuva. Pysyvästi elastinen. Painumaton koostumus. Ei tahmea/ei kerää likaa. Parannettu 
varastointikestävyys. Helppo levittää pistoolilla, helposti tasoitettavissa. Maalauskelpoinen. 

Autojen, konttien, asuntovaunujen jne. korirakenteet. Tuuletuskanavien, vesikourujen ja kourujen jne. 
tiivistys ja liimaus. Ohutlevysaumojen tiivistys. Tärinän vaimennus kaikenlaisissa peltiasennustöissä. 
Tiivistys vettä, ilmaa, kaasua ja pölyä vastaan. Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyvityksen 
EQc4.1 ”Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. Täyttää ranskalaiset luokan A+ 
VOC-vaatimukset. 

Monenlaisissa rakennussovelluksissa rakojen täyttöön ja tiivistämiseen soveltuva asetoksikovettuva, 
neutraali, luja silikonitiiviste. Erinomainen tarttuvuus rakennusmateriaaleihin, ei aiheuta korroosiota. 

100 % liuotinvapaa silikoni. Erinomainen säänkestävyys, UV-kestävä. Ei halkeilua tai kutistumista. 
Vedenkestävä. Miltei hajuton, ei aiheuta korroosiota. Erittäin joustava, erinomainen tarttuvuus 
useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin materiaaleihin. Alustat laajoihin rakennus- ja lasitussovelluksiin. 
Kestää äärilämpötiloja (-60 - +180 °C). Nopeasti kovettuva, matalamoduulinen, erittäin elastinen. 
Korkea viskositeetti, painumaton koostumus. 

Korroosiota aiheuttamaton saumatiiviste seiniin, ikkunoihin ja oviin. Lasi-lasi ja lasi-alumiini-
tiivistyskohteet. Tiivistyssovellukset keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Liitossaumojen tiivistys 
rakennusteollisuudessa (tiili, seinä, betoni, PVC, puu, lasi jne.). 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 



36

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Neutraalisti kovettuva silikonitiiviste sääsuojaus- ja lasitussovelluksiin. Tiivistää ikkunat ja rakennusten 
julkisivut erittäin kestävästi ja säänpitävästi. 

915N
WEATHERSEAL NEUTRAL SILICONE

Pysyvästi elastinen 100 % silikonikoostumuksen ansiosta. Kestää altistusta auringonvalolle, sateelle 
ja lumelle ilman muutoksia useiden vuosien ajan. Kestää erittäin hyvin äärilämpötiloja. Miltei 
hajuton, ei aiheuta korroosiota. Erittäin joustava, erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-
huokoisiin materiaaleihin. Alustat laajoihin rakennus- ja lasitussovelluksiin. Nopeasti kovettuva, 
matalamoduulinen, erittäin elastinen. Korkea viskositeetti, painumaton koostumus. 

Ensiluokkainen seinien, ikkunoiden ja ovien tiivistys. Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys ja asennus. 
Marmorin, kiven ja muiden huokoisten alustojen tiivistyssovellukset. Liitos- ja liikuntasaumojen 
tiivistys. 

Neutraalisti kovettuva silikonitiiviste sääsuojaus- ja lasitussovelluksiin. Tiivistää ikkunat ja 
rakennusten julkisivut erittäin kestävästi ja säänpitävästi. Soveltuu myös tiivistyssovelluksiin, joissa 
asetoksisilikonia ei suositella. 

905E
NEUSEAL NEUTRAL SILICONE

OMINAISUUDET
Pysyvästi elastinen. Tarttuu erinomaisesti useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin materiaaleihin ilman 
pohjustetta. Kestää erittäin hyvin äärilämpötiloja. Erittäin vähäinen hajunmuodostus, ei syövytä 
metalleja. Erinomainen UV-kestävyys. Kestää altistusta auringonvalolle, sateelle ja lumelle ilman 
muutoksia useiden vuosien ajan. Erinomainen joustavuus. Nopeasti kovettuva, matalamoduulinen, 
erittäin elastinen. Korkea viskositeetti, painumaton koostumus. 

KÄYTTÖALUEET
Ensiluokkainen seinien, ikkunoiden ja ovien tiivistys. Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys ja asennus. 
Marmorin, kiven ja muiden huokoisten alustojen tiivistyssovellukset. Ilmanvaihto- ja LVI-
kanavajärjestelmät. Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustetta tiileen, kiveen, betoniin, puuhun, 
muoviin, teräkseen, alumiiniin, sinkkiin, posliiniin, keramiikkaan, PVC:hen, metalliin, lasiin ja huokoisiin 
materiaaleihin. Tarvittaessa jotkin muovimateriaalit on suositeltavaa testata ennen levitystä. 

Yksikomponenttinen, korkealaatuinen, neutraalisti kovettuva 100 % silikonitiiviste pitkäkestoista 
tiivistystä vaativiin kohteisiin: LVI-sovellukset, vesiputket, kattotyöt, verhoukset, vesikourut jne. Sopii 
liitosten tiivistämiseen. 

910N
ROOF & PLUMBING NEUTRAL SILICONE

OMINAISUUDET
Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustetta tiileen, kiveen, betoniin, puuhun, muoviin, teräkseen, 
alumiiniin, sinkkiin, posliiniin, keramiikkaan, PVC:hen, metalliin, lasiin ja huokoisiin materiaaleihin. 
Erittäin joustava, liikkuvuus +/-25 %. UV-, veden- ja säänkestävä. Ei aiheuta korroosiota, neutraali 
kovettuminen. Nopeasti kovettuva. Lähes hajuton. Sisä- ja ulkokäyttöön. Helppo levittää. Kestää 
kemikaaleja. Painumaton. 

KÄYTTÖALUEET
Saumat ja halkeamat vesikouruissa, vesi- ja syöksyputkissa, suojalevyissä ristikkoliitoksissa, 
kattoikkunoissa ja verhoiluseinissä. Ilmanvaihto- ja LVI-kanavajärjestelmät. 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, korkealaatuinen kosteuskovettuva, neutraali silikonitiiviste 
saniteettisovelluksiin, joissa vaatimuksena on syövyttämättömyys, homeenkestävyys ja kemiallinen 
kestävyys. Soveltuu erilaisten alustojen välisten liitossaumojen tiivistämiseen kosteissa tiloissa. 

918N
NEUTRAL SANITARY SILICONE

Homeenkestävä. Kestää puhdistusaineita. Säilyttää joustavuuden äärilämpötiloissa. Erittäin joustava, 
liikkuvuus +/-25 %. UV-, veden- ja säänkestävä. Ei aiheuta korroosiota, neutraali kovettuminen. 
Nopeasti kovettuva. Lähes hajuton. Sisä- ja ulkokäyttöön. Painumaton. 

Kylpyammeiden, suihkujen ja pesualtaan ympärillä olevien liitosten tiivistys. Laattojen, 
keramiikkalelementtien, metallilevyjen ja seinien välisten liitosten tiivistys. Laajennussaumojen 
tiivistys laattaseinissä. Seinien ja lattioiden välisten liitoskohtien tiivistys. Lasitus- ja tukialustojen 
välisten liitosten tiivistys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, neutraalisti kovettuva, 
korkealuokkainen silikonitiiviste, erityisesti EPDM-
levyjen liimaamiseen ja tiivistämiseen. 

907N
EPDM SILICONE  SEALANT

Kosteuskovettuva. Erittäin hyvä tarttuvuus huokoisiin 
ja ei-huokoisiin pintoihin, mukaan lukien EPDM. Kestää 
erilaisia sääoloja. Nopeasti kovettuva. Erittäin elastinen. 
100 % silikonia, liuotinvapaa. 

EPDM-levyjen liimaus toisiinsa. EPDM-levyjen ja useiden 
erilaisten rakennusmateriaalien välinen tiivistys. 

Liuotinpohjainen muovielastinen, kuituvahvistettu bitumitiiviste bitumipintojen liimaukseen ja 
korjauksiin. Kovettumisen jälkeen muodostuu pysyvä joustava massa. 

602
BITUM SEALANT

OMINAISUUDET
Tarttuu välittömästi ja pysyvästi kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin (esim. tiili, betoni, lyijy, 
sinkki, laatat, eristyslevyt, tietyt muovit jne.). Levitys mahdollinen kosteissa oloissa. Tiksotrooppinen, 
tippumaton, valumaton ja roiskumaton. Asbestivapaa. Pysyy joustavana käsittelyn ja vulkanoinnin 
jälkeen. Kosteudenkestävä. Taloudellinen. Palamaton (oikein käytettynä). Erittäin hyvät 
eristysominaisuudet. Suojaa ruosteelta ja kosteudelta. 

KÄYTTÖALUEET
Vedenkestävä saumojen, savupiippujen, tuuletus- ja tyhjennysputkien jne. tiivistys. Liima 
synteettisten materiaalien, laattojen, betonin, kumin, eristelevyjen jne. kiinnitykseen. Puulaivojen ja 
veneiden tiivistyssaumat. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Suunniteltu suihkukaappien tuotanto- ja asennussovelluksiin. Liuotinvapaa, erinomainen 
homeenkesto. Erinomainen tiiviste tiivistys- ja lasitussovelluksiin, erinomainen tarttuvuus ja 
kestävyys. 

100D
SHOWER CABINE KITCHEN & BATHROOM SILICONE

Täyttää standardin ISO EN 11600-F-20LM vaatimukset. 100 % silikonia, ei sisällä liuottimia. Erittäin 
nopeasti kovettuva. Homeenkestävä. Kutistumaton. Pysyy kirkkaana ja puhtaana. Erinomainen 
vastustuskyky hometta ja sieniä vastaan. Kestää äärilämpötiloja ja ikääntymistä. Ei halkeile tai värjää. 
Kestää pesu- ja puhdistusaineita ja kemikaaleja. Asetoksikovettuminen. Täyttää SCAQMD-säännön 
1168 LEED-hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. 

Glazing and fixing in shower cabinets during production. Filling joints between tiles, tub and shower 
cabin during installation. Filling joints between bath tubs and tiles after production. Waterproofing sinks.

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Monenlaisissa saniteettisovelluksissa rakojen täyttöön ja tiivistämiseen suunniteltu asetoksikovettuva, 
tehokas, homeenkestävä silikonitiiviste. 

100S
SANITARY KITCHEN & BATHROOM SILICONE

100% silikonia, liuotinvapaa. Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva. Ehkäisee tehokkaasti homeen 
muodostumista. Erinomainen tarttuvuus useisiin huokoisiin ja ei-huokoisiin materiaaleihin ilman 
pohjustetta. Kestää erinomaisesti erilaisia sääoloja ja suoraa auringonpaistetta. Kestää äärilämpötiloja 
(-60 - +180 °C). Nopeasti kovettuva. Matalamoduulinen, erittäin elastinen. Erinomainen vastustuskyky 
hometta ja sieniä vastaan. Ei halkeile tai värjää. Kestää pesu- ja puhdistusaineita ja kemikaaleja. 
Asetoksikovettuminen. Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting 
products” VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. 

Liitoskohtien tiivistys. Säätiivistesovellukset. Lasitustyöt. Saniteettiliitokset. Tiivistyssovellukset 
keittiöissä ja kylpyhuoneissa. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kaksoistiivistettyjen eristyslasiyksiköiden toisiotiivisteeksi kehitetty yksikomponenttinen 
silikonitiiviste. Eristävä lasitiiviste liimaa yksittäiset komponentit muodostaen 
säänkestävän kokonaisuuden. 

917N
IG SEALANT NEUTRAL

Tarttuu erinomaisesti lasi- ja metallialustoihin sekä galvanoituun ja ruostumattomaan 
teräkseen ilman pohjustetta. Yksikomponenttinen koostumus, minimoi ainehukan ja 
seisokit, alustapuhdistus tai sekoittimen jatkuva huoltaminen ei tarpeen. Pysyvästi 
painumaton, mahdollistaa automaattisen lasituksen. Ei aiheuta korroosiota. Nopeasti 
kovettuva. Kestää äärilämpötiloja (-60 - +180 °C). 

Ensisijainen käyttö toisiotiivisteenä kaksoistiivistettyjen eristyslasiyksiköiden 
tuotannossa. Silikonista eristyslasitiivistettä voidaan käyttää myös erikoislasityyppejä 
sisältävissä eristyslasiyksiköissä. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Myrkytön, liuotinvapaa silikonitiiviste akvaariovalmistus- ja -lasitussovelluksiin. Korkealaatuinen 
etikkakovettuva silikonitiiviste, tarttuu erinomaisesti lasiin ja moniin muihin ei-huokoisiin 
materiaaleihin. 

Korkealaatuinen yksikomponenttinen akryylipohjainen saumatiiviste, yleisiin tiivistyssovelluksiin 
keittiö- ja kylpyhuonekohteissa. Tuote estää runsaan fungisidipitoisuutensa ansiosta homeen 
muodostumisen. 

100AQ

AC578

AQUARIUM NON-TOXIC SILICONE

SANITARY BATH & KITCHEN ACRYLIC SEALANT

100 % silikonia. Erittäin hyvä liimauslujuus. Nopeasti kovettuva. Myrkytön kaloille. Yksikomponenttinen, 
kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Säilyttää elastisuutensa alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa. 
Ei halkeile, värjää tai kutistu. Kestää monia kemikaaleja. Kestää UV-säteilyä. 

Tarttuu erittäin hyvin ilman pohjustetta useimpiin, jopa hieman kosteisiin alustoihin. Voidaan 
päällemaalata kovettumisen jälkeen. Värin- ja vedenpitävä kovettumisen jälkeen. Ei jäämiä, 
painumaton koostumus. 

Akvaarioiden liimaus, tiivistys ja korjaus. 

Keittiön työtasojen yms. tiivistys. Kylpyammeiden, saniteettikalusteiden, altaiden ja keramiikan 
tiivistys. uPVC-kohteiden, puukomponenttien sekä metallisten ikkuna- ja ovikarmien tiivistys. 
Julkisivu-, seinä- ja kattoaukkojen, -halkeamien ja -saumojen täyttö ennen maalausta. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen silikonitiiviste useisiin yleisiin tiivistys- ja lasitussovelluksiin. 
Vahva kiinnitys, sopii tavallisille ei-huokoisille rakennusmateriaaleille. 

100E
UNIVERSAL SILICONE SEALANT

Jää pysyvästi elastiseksi kovettumisen jälkeen. Säilyttää elastisuutensa sekä 
alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa. Kestää äärilämpötiloja. Kestää ikääntymistä, 
halkeilua ja värimuutoksia. 

Tiivisteet ikkunoiden ja ovien ympärillä. Tiivistys tee-se-itse-sovelluksissa. 
Kylpyhuone-, keittiö- ja putkistosovellukset. Liitos- ja liikuntasaumat lasissa, 
posliinissa, teräksessä jne. Sähkö-, puhelin- ym. pistorasioiden ja kytkimien 
tiivistys. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi 
tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Monikäyttöinen akryylitiiviste, joka ilmaisee kuivumisasteensa. 

AC600
ACRYLIC PINK SEAL 

Väri muuttuu vaaleanpunaisesta valkoiseksi kuivumisen myötä. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. 
Vedenkestävä kovettumisen jälkeen. Erittäin helppo levittää. Ylimaalattavissa. Voidaan käyttää 
kaikilla huokoisilla pinnoilla, kuten tiili, betoni, puu jne. 
.

Vähän ja jonkin verran liikkuvien saumojen tiivistys erilaisten rakennusmateriaalien  (puu, betoni, 
tiili jne.) välillä. Ikkuna-, seinä-, ovi- ym. saumojen tiivistäminen. Seinä- ja kattohalkeamien täyttö. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Akfix AC585 on yksikomponenttinen, korkealaatuinen akryylipohjainen saumausaine. Soveltuu esim. 
tiili-, betoni-, puu-, kipsilevy- yms. materiaalien välisten vähän liikkuvien saumojen tiivistykseen. 

AC585
HIGH PERFORMANCE SEALANT 

Pysyvästi elastinen, halkeilematon. Helppo levittää työkaluilla puhdistus vedellä. Erittäin alhainen 
VOC-pitoisuus. Sisä- ja ulkokäyttöön. Hiottavissa. Painumaton. 
Päällemaalattavissa. Vedenkestävä kovettumisen jälkeen. 

Soveltuu esim. tiili-, betoni-, puu-, kipsilevy- yms. materiaalien välisten vähän liikkuvien saumojen 
tiivistykseen. Seinä-, rappaus- ja kattohalkeamien täyttö. Kulmasaumojen ja reunusten tiivistys. 
Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys. Jalkalistojen ja portaikkojen rakojen tiivistys. 

Kuituvahvistettu, vesipohjainen kanavatiiviste. 

AC590
ACRYLIC DUCT SEAL

OMINAISUUDET
Erinomainen työstettävyys. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Pysyvästi elastinen. Valumaton. 
Vähäinen kutistuminen. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. 

KÄYTTÖALUEET
Soveltuu metalli-metalliliitosten tiivistämiseen ilmanvuotojen estämiseksi ilmastointi-, jäähdytys-, 
ilmanvaihto- ja ilmanjakojärjestelmissä. 

1
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Plastoelastinen akryyliliima ja tiiviste, joka muuttuu kristallinkirkkaaksi kovettuessaan. 

AC603
ACRYLIC CLEAR SEAL 

Muuttuu kovetuttuaan läpinäkyväksi. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Vedenkestävä kovettumisen 
jälkeen. Voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla, kuten tiili, betoni, puu jne. Helppo levittää. 

Soveltuu kylpyhuone- ja keittiökohteiden tiivistykseen. Voidaan käyttää liimana puulle, tiilelle, 
betonille jne. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen akryylitiiviste yleiseen rakojen täyttöön ja 
seinän korjaamiseen ennen maalausta. Muodostaa pysyvästi vettä hylkivän kerroksen 
kovettumisen jälkeen. Soveltuu esim. tiili-, betoni-, puu-, kipsilevy- yms. materiaalien 
välisten vähän liikkuvien saumojen täyttöön. 

AC604
ULTRALIGHT GAP FILLER

Joustava, murtumaton. Erinomainen tarttuvuus betoniin, muurauspintoihin, tiiliin 
jne. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Sisä- ja ulkokäyttöön. Puhdistus vedellä. 
Maalauskelpoinen. UV-, veden- ja säänkestävä. Helppo ja sujuva levitys. 

Käytetään korjausmassana seinälevy-, puu- ja kipsimateriaaleissa oleviin pieniin 
reikiin ja halkeamiin. Soveltuu esim. tiili-, betoni-, puu-, kipsilevy- yms. materiaalien 
välisten vähän liikkuvien saumojen tiivistykseen. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen yleiskäyttöinen akryylitiiviste, soveltuu halkeamien ja saumojen täyttöön sekä 
sisällä että ulkona. Kustannustehokas plastoelastinen tiiviste, ihanteellinen erityisesti staattisiin 
liitoksiin. 

AC605
ACRYLIC SEALANT 

Ylimaalattavissa. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Erittäin helppo levittää ja puhdistaa. Vedenkestävä 
kovettumisen jälkeen. Voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla, kuten tiili, betoni, puu jne. 
Hajuton. 

Vähän liikkuvien saumojen tiivistys erilaisten rakennusmateriaalien (puu, betoni, tiili jne.) välillä. 
Seinä- ja kattohalkeamien täyttö. Ikkuna-, seinä-, ovi- ym. saumojen tiivistäminen. 



OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Akfix AC 580 on korkealaatuinen yksikomponenttinen akryyliemulsiopohjainen tiiviste. 
Halkeilematon, ylimaalattavissa 10 minuuutin kuluttua. 

AC580
RAPID SEAL 

Ei halkeilutaipumusta, maalattavissa 10 minuutin kuluttua. 15% liikkuvuus. Vesipohjainen, myrkytön. 
Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Vedenkestävä kovettumisen jälkeen. Erittäin helppo levittää ja 
puhdistaa. Voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla, kuten tiili, betoni, puu jne. Hajuton. 

Vähän liikkuvien saumojen tiivistys erilaisten rakennusmateriaalien (puu, betoni, tiili jne.) välillä. 
Ikkuna-, seinä-, ovi- ym. saumojen tiivistäminen. Seinä- ja kattohalkeamien täyttö. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen silikoniemulsiolla vahvistettu akryyliemulsiopohjainen tiivisteaine. Erinomaisen 
tarttuva, elastinen. 

AS606
SILICONIZED SEALANT

Vesipohjainen, myrkytön. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Vedenkestävä kovettumisen jälkeen. 
Ylimaalattavissa. Erittäin helppo levittää ja puhdistaa. Voidaan käyttää kaikilla huokoisilla pinnoilla, 
kuten tiili, betoni, puu jne. Hajuton. 

Vähän liikkuvien saumojen tiivistys erilaisten rakennusmateriaalien (puu, betoni, tiili jne.) välillä. 
Ikkuna-, seinä-, ovi- ym. saumojen tiivistäminen. Seinä- ja kattohalkeamien täyttö. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yleiskäyttöinen, yksikomponenttinen silikonidispersiolla vahvistettu akryylitiiviste. Ylivoimainen 
halkeamankestävyys ja tarttuvuus, estää ilman, kosteuden, hyönteisten, pölyn ja lian 
kulkeutumisen liikuntasaumojen ja halkeamien läpi. Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön, 
pakkasen- ja sulatuksenkestävä, pysyvästi joustava. 

AS609
ALL SEASONS CAULK SEALANT

Pakkasen- ja sulatuksenkestävä. Päällemaalattavissa. Sisä- ja ulkokäyttöön. Pysyvästi elastinen, 
halkeilematon. Helppo puhdistaa vedellä. Vedenkestävä kovettumisen jälkeen. Alhainen VOC-
pitoisuus. Pehmeä ja helppo työstää. Lähes hajuton. Tarttuu erinomaisesti useimpiin huokoisiin 
materiaaleihin, esim. tiili, betoni, puu, kipsilevy jne. 

Kohtuullisesti liikkuvien saumojen tiivistys erilaisten rakennusmateriaalien välillä. Ikkuna- 
ja ovikarmien tiivistys. Erilaisten kohteiden tiivistys. Soveltuu kaikkialle, missä tarvitaan 
kosteudenkestävää tiivistystä. Kulmasaumojen tiivistys. Seinä- ja kattohalkeamien täyttö. 

YMPÄRIVUOTISEEN 
K Ä Y T T Ö Ö N

PAKKASEN- 
JA 
SULATUK- 
SENKE- 
TÄVÄ 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 



OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, korkealaatuinen akryylidispersioon perustuva joustava puutiiviste. Voidaan 
käyttää täyttöön, kiinnitykseen ja korjaukseen. Tarttuu puun lisäksi hyvin betoniin, kipsiin, sementtiin, 
kipsilevyihin, tiiliin ja metalleihin. 

Vesipohjainen korjaustuote sisä- ja ulkotilojen laatoitusprojekteihin. 

AS608

TILE GROUT

WOODFLEX FILLING / FIXING / REPAIR

Liuotinvapaa. Erittäin alhainen VOC-pitoisuus. Värin- ja vedenpitävä kovettumisen jälkeen. 
Lakattavissa ja hiottavissa kovettumisen jälkeen. Kestää pintaliikettä jopa 15 %. Erittäin hyvä 
tarttuvuus moniin huokoisiin pintoihin. Erittäin helppo levittää. 

Käyttövalmis, ei vaadi sekoittamista: Muodostaa pysyvästi vettä hylkivän kerroksen kovettumisen 
jälkeen. Liuotinvapaa. Kiinnittyy kaikkiin yleisiin rakennuspintoihin. Joustava – Kestää halkeilua. 
Helppo puhdistaa vedellä. 

Puulattioiden ja seinien välisten liitosten tiivistys. Laminaattilattian tiivistys. Lattioiden ja jalkalistojen 
välisten liitosten tiivistys. Soveltuu puulattioiden halkeamien täyttöön. 

Soveltuu keramiikan, mosaiikkiseinien ja lattialaattojen saumaukseen. Ihanteellinen 
laatoituskorjauksiin ja pienten alueiden saumaukseen. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Vesiohenteinen, käyttövalmis, korkealuokkainen, monikäyttöinen täyteaine erityisesti 
puumateriaalien reikien ja epätasaisuuksien täyttöön ja korjaamiseen. Kuivuttuaan täyteaine 
muodostaa hiottavan pinnan, joka voidaan petsata tai maalata. 

AC575
WOOD FILLER

Ei sekoitustarvetta, helppo käyttää. Kuivuu nopeasti kovaksi. Helppo hioa, voidaan porata. Voidaan 
lakata tai maalata. Palamaton. Vesipohjainen, myrkytön. Tuore täyteaine voidaan helposti puhdistaa 
vedellä. 

Akfix AC575 -puutäyte soveltuu kaikenlaisissa puumateriaaleissa olevien halkeamien, reikien, 
pintavikojen ja epätasaisuuksien korjaamiseen. Soveltuu täytekitiksi, myös päätysyissä. Voidaan 
käyttää myös seinien ja kattojen betoni- ja rappauspintojen korjauksiin. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kokoonpano: valmis halkeamia tehokkaasti täyttävä seinäkorjausmassa, joustava itseliimautuva, 
rei’itetty alumiinipaikka, hiekkapaperi ja ergonominen muovikittiveitsi. 

WALL REPAIR PATCH KIT

Ei sekoitustarvetta, helppo käyttää. Suuri halkeamien täyttökapasiteetti. Kaikki tarvittavat varusteet 
yhdessä paketissa. Kuivuu nopeasti kovaksi. Voidaan lakata tai maalata. Helppo hioa, voidaan porata. 
Vesipohjainen, myrkytön. 

Seinäkorjaussarja soveltuu esim. puu-, betoni- ja tiilimateriaaleissa jne. olevien halkeamien, reikien ja 
pintavirheiden ja epätasaisuuksien täyttämiseen. Korjaa tehokkaasti myös seinien ja kattojen betoni- 
ja rappauspinnat. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

TIIVISTYSAINEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Korkealaatuinen lämpö- ja äänieristystuote rakennuksiin ja taloihin. Tarjoaa ainutlaatuisen, 
monoliittisen lämpöeristyssovelluksen ilman liitoksia, saumoja ja rakoja. Innovatiivinen 
vaihtoehto perinteisille rakennuseristysmenetelmille, kuten polystyreenilämpöeristyslevyille, 
lasivillalle ja kivivillalle. Yksikomponenttituote, levitys levityspistoolilla. Ei sisällä 
otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva ja itsestään laajeneva polyuretaaniaerosolivaahto. 
Helppo levittää tölkin mukana toimitetun pillisovittimen avulla. Soveltuu moniasentoisiin 
sovelluksiin. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

THERMCOAT

890

THERMAL & ACOUSTIC INSULATION PU SPRAY FOAM

MULTI-POSITION, MULTI PURPOSE PU FOAM

Tarttuu erinomaisesti kaikenlaisiin rakennusmateriaaleihin. Levittyy helposti epätasaisille, 
vaikeapääsyisille pinnoille, joissa ei voi käyttää perinteisiä eristemateriaaleja. Erinomainen 
lämpöeristysarvo (0,025 W/(mK). Eliminoi lämpösillat, kastepiste, (*)Riittoisuus jopa 3 
m2 1,5 cm:n paksuudella yhdelle kerrokselle levitettäessä ~40 cm etäisyydeltä normaalilla 
levitysnopeudella. Ei vaadi mekaanisia kiinnityselementtejä käytön jälkeen. Ylimaalattavissa. 

Moniasentovaahto: levitys kaikissa asennoissa (360°). Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky 
sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Erinomainen asennuskapasiteetti ja vakaus. Kiinnittyy 
lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin lukuun ottamatta polyeteeniä, teflonia tai silikonia 
tai pintoja, jotka ovat kontaminoituneet öljyjen, rasvojen, muotinirrotusaineiden yms. 
vaikutuksesta. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. Kovettunut vaahto on jäykkää 
ja sitä voidaan muotoilla ja hioa. 

Katot, ullakot, julkisivut, perustukset, kellarit, lattiat, sisäseinät, kerrosten väliset ylitykset, 
väliseinät, katot ja kellarit, rakennusten rakenneosat, parvekkeet, loggiatilat, ovet, ikkunaviisteet, 
putket, kanavat ja säiliömäiset pyöreät pinnat, epätasaiset ja karkeat pinnat, autonkorit ja 
perävaunut, veneet, jahdit, alukset ja kaikenlaiset merikulkuneuvot. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttista PU-vaahtoa voidaan käyttää samanaikaisesti sekä 
levityspistoolilla että pillillä. Kovettuu nopeasti kosteuden vaikutuksesta. Suuri 
tilavuustuotto, uudelleenkäytettävyys, nopea kovettuminen ja helppo levitys. Ei 
sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

FAST 55
COMBO PU FOAM

Kovettuu tavanomaisia vaahtoja nopeammin. Pilli- ja pistoolivaahdon yhdistelmä. 
Voidaan käyttää sekä pilli- että pistoolisovittimella. Suuri riittoisuus: jopa 55 litraa 
pistoolilla ja 45 litraa pillillä riippuen lämpötilasta ja kosteudesta. Erinomainen 
tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Levitystarkkuus 
pienentää kulutusta. Täyttää standardin DIN 4102-1 luokan B3 vaatimukset. 
Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja 
tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

PU-VAAHDOT  creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Huippulaatuinen täyte- ja asennusvaahto, jota voidaan erityiskoostumuksensa 
ansiosta käyttää alhaisissa lämpötiloissa. Vaahto täyttää jopa vaikeasti 
tavoitettavissa olevat raot ilmatiiviisti. Kun eristys on valmis, lämmitys- ja 
ilmastointikustannukset pienenevät. 

892P
RV BLACK PU GUN FOAM

Kehitetty asuntovaunusovelluksiin. Musta väri suojaa erinomaisesti UV-valolta. 
Erinomaiset liimaus- ja täyttöominaisuudet. Tehokas lämpö- ja äänieristys. 
Riittoisuus jopa 45 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Homeen- ja 
vedenkestävä. Sisältää palonestoainetta. 

Aukkojen, suurien halkeamien ja reikien täyttö ja tiivistys. Lämpö- ja äänieristys. 
Sähköasennusten ja kuuma- ja kylmävesiputkien eristys. Yleiskäyttöinen täyte-, 
liimaus- ja eristysmateriaali. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Polyuretaanivaahto, jota voidaan erikoiskoostumuksensa ansiosta levittää sekä pistoolilla 
että suuri- ja kapeahalkaisijaisijaisilla pilleillä. Paloa hidastavien ominaisuuksien lisäksi 
paisuntasuhteen säätö - pieni paisunta (pistooli), keskisuuri paisunta (pieni pilli) ja suuri 
paisunta (suuri pilli) - tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin. 

ALL IN ONE PU FOAM

Levitys pistoolilla: Korkea metrinen hyötysuhde, taloudellinen. Helppo hallita, mukava 
levittää. Riittoisuus jopa 45 litraa ja laajenemisaste 40 % kosteudesta ja lämpötilasta 
riippuen. Levitys pienellä pillillä: suuri täyttökapasiteetti, laajenemisaste 180-240 %. 
Helppo käyttää myös tee-se-itse-sovelluksissa. Levitys suurella pillillä: suurten aukkojen 
täyttö helposti, laajenemisaste 300-380 %. Täyttää tehokkaasti suuretkin aukot. 
Erinomainen tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin (paitsi Teflon, PE, PP). Tehokas 
lämpö- ja äänieristys. Kovettunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, maalata ja täyttää. 
Homeen- ja vedenkestävä. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponneaineita. Täyttää 
standardin DIN 4102 luokan B2 ja standardin EN 13501-1 luokkien E ja EN vaatimukset. 

Ovi- ja ikkunakarmien asennus ja eristys. Aukkojen, suurien halkeamiern ja reikien täyttö 
ja tiivistys. Lämpö- ja äänieristys. Sähköasennusten ja kuuma- ja kylmävesiputkien 
eristys. Monikäyttöinen täyte- ja sidosaine ja eristin. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Vähän laajentuva, maksimaalisen riittoisa polyuretaanivaahto, joka on kehitetty erityisesti ovi- ja 
ikkunakehysten kiinnittämiseen. Vaahdontuotto vähintään 100 % pillivaahtojärjestelmiä riittoisampi. 
Kovettuu nopeasti ja muodostaa helposti leikattavan joustavan vaahtotiivisteen. 

MAXIMUM
STRAW PU FOAM 65L

Maksimaalinen tuotto: 100 % riittoisampi kuin tavalliset pillivaahdot. Vähäinen paisunta: 
Varmistaa, että ovien ja ikkunoiden karmit eivät altistu vääntymiselle. Vähentää vaahtojätettä. 
Nopeasti kovettuva. Parempi tarttuvuus ja vakaus: Vähäisempi valumistaipumus pystypinnoilla. 
Ympärivuotiseen käyttöön: Erityiskoostumus mahdollistaa käytön alhaisissa lämpötiloissa (-2 
°C). Umpisolurakenne: Eristää tehokkaasti lämpöä ja ääntä. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia 
ponnekaasuja. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja tiivistys. Tiivistyssovellukset, joissa laajenemisen on oltava vähäistä. 
Pienten onteloiden täyttö. 

B2
Paloluokka 

Pillikäyttö                   Pistoolikäyttö 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, joustava PU-vaahto, helppo levitys pistoolilla, uudelleenkäytettävä. Ei sisällä 
otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. Vaahto laajenee minimaalisesti levityksen jälkeen (alle 50 
%) ja on siksi erittäin taloudellinen käyttää. Vaahto on erittäin joustavaa ja sillä on erittäin korkea 
akustinen arvo ja lämpöeristysarvo. 

888P
FLEXIBLE PU GUN FOAM

Korkea elastinen palautumissuhde. Kestää äärimmäiset fyysiset liikkeet ilman rakenteellisia 
muodonmuutoksia. Vaimentaa iskuja. Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- 
ja äänieristysarvo. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. Riittoisuus jopa 45 litraa lämpötilasta ja 
kosteudesta riippuen. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Värähtelevät rakenteet. Äänieristyselementtien valmistus. Äänieristyskerroksen levitys 
teollisuuslaitteisiin. Melunsiirron väheneminen käytettäessä kiinnitysvaahtona. Ovi- ja ikkunakarmien 
kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. 
Kattorakennesaumojen täyttö. Lämpöeristyksen parantaminen lämmitys-/jäähdytysjärjestelmissä. 
Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva ja itsestään laajeneva polyuretaanivaahto. Helppo levittää 
tölkin mukana toimitetun pillisovittimen avulla. Kuin pillivaahto, mutta toimii kuten pistoolivaahto. 
Pillilevitys, mutta vähäinen laajeneminen kuten pistoolivaahdoilla. Ei sisällä otsonikerrokselle 
haitallisia ponnekaasuja. 

806
DOOR & WINDOW PU FOAM

Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Erinomainen 
asennuskapasiteetti ja vakaus. Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin lukuun ottamatta 
polyeteeniä, teflonia tai silikonia tai pintoja, jotka ovat kontaminoituneet öljyjen, rasvojen, 
muotinirrotusaineiden yms. vaikutuksesta. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 
Kovettunut vaahto on jäykkää ja sitä voidaan muotoilla ja hioa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen ammattikäyttöön suunniteltu erittäin riittoisa PU-vaahto. 
Levitys erikoismallisella levityspistoolilla. 

3XL
HIGH EXPANDING PU GUN FOAM 65L

Tuotto jopa 65 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Tarttuu erinomaisesti 
yleisiin rakennusmateriaaleihin. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja 
tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. Ohjeet: Tölkin 
optimilämpötila +20 °C. 

PU-VAAHDOT  creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen PU-vaahto, käyttö levityspistoolilla. Kehitetty alhaisia käyttölämpötiloja varten 
(alle -12 °C). 

812P
PU GUN FOAM MULTI PURPOSE WINTER -12°C

Voidaan levittää pakkaslämpötiloissa. Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- 
ja äänieristysarvo. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. Tuotto jopa 45 litraa. Homeenkestävä, 
vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen PU-vaahto, käyttö levityspistoolilla, riittoisa, helppo levittää uudelleenkäytettävä. 
Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

805P
PU GUN FOAM MULTI PURPOSE

Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Levitystarkkuus 
pienentää kulutusta. Riittoisuus jopa 45 litraa lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. Täyttää 
standardin DIN 4102-1 luokan B3 vaatimukset. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva ja itsestään laajeneva polyuretaanivaahto. Helppo levittää 
tölkin mukana toimitetun pillisovittimen avulla. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

805
PU FOAM MULTI PURPOSE

Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Erinomainen 
asennuskapasiteetti ja vakaus. Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin lukuun ottamatta 
polyeteeniä, teflonia tai silikonia tai pintoja, jotka ovat kontaminoituneet öljyjen, rasvojen, 
muotinirrotusaineiden yms. vaikutuksesta. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 
Kovettunut vaahto on jäykkää ja sitä voidaan muotoilla ja hioa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva, itsestään laajeneva PU-vaahto. Kehitetty alhaisia 
käyttölämpötiloja varten (jopa -12 °C). 

812
PU FOAM MULTI PURPOSE WINTER -12°C

Suuri tuotto ja vakaus ja riittävä paine pakkaslämpötiloissa. Tarttuu erinomaisesti useimpiin 
materiaaleihin. Erittäin hyvä täyttökyky. Korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Kestää kosteutta, 
kuumuutta, että ja useita kemikaaleja. 

Ovi- ja ikkunakarmien asennus ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Jäähdytysjärjestelmien lämpöeristyksen parantaminen. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, ammattikäyttöön tarkoitettu, pistoolilla levitettävä PU-vaahto. Kovettuu 
nopeasti ilmankosteuden vaikutuksesta. Suuri tilavuustuotto, nopea kovettuminen ja helppo levitys. 
Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

FAST 70 MEGA
PU GUN FOAM

Kovettuu tavanomaisia PU-vaahtoja nopeammin (1,5 h). Levitystarkkuus pienentää kulutusta. 
Riittoisuus jopa 70 litraa lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky 
sekä korkea lämpö- ja äänieristysarvo. Täyttää standardin DIN 4102-1 luokan B3 vaatimukset. 
Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen ammattikäyttöön suunniteltu erittäin riittoisa PU-vaahto. 
Levitys erikoismallisella levityspistoolilla. 

850
MEGA PU GUN FOAM 65L 

Tuotto jopa 65 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Tarttuu erinomaisesti 
yleisiin rakennusmateriaaleihin. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. Täyttää 
standardin DIN 4102-1 luokan B3 vaatimukset. Homeenkestävä, vedenkestävä, 
ylimaalattavissa. Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja 
tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

PU-VAAHDOT  creates permanent solutions 



OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen ammattikäyttöön suunniteltu, erittäin riittoisa PU-vaahto. Levitys 
erikoismallisella levityspistoolilla. 

882
MEGA PU GUN FOAM WINTER -12°C 70 L

Tuotto jopa 70 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Tarttuu erinomaisesti yleisiin 
rakennusmateriaaleihin. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. Täyttää standardin DIN 4102-1 luokan 
B3 vaatimukset. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. Ei sisällä otsonikerrokselle 
haitallisia ponnekaasuja. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen ammattikäyttöön suunniteltu erittäin riittoisa PU-vaahto. 
Levitys erikoismallisella levityspistoolilla. 

872
MEGA PU GUN FOAM 70L

Tuotto jopa 70 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Tarttuu erinomaisesti 
yleisiin rakennusmateriaaleihin. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. 
Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. Ei sisällä otsonikerrokselle 
haitallisia ponnekaasuja. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja 
tiivistys. Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Mekaaninen venttiili estää PU-vaahdon aiheuttaman tukkeutumisen. 

940
SAFETY VALVE REUSABLE PU FOAM

Voidaan käyttää uudelleen aikaisemmasta käytöstä huolimatta. Venttiili ei tukkeudu, olipa 
säilytysasento mikä tahansa. Parempi ulosvirtauksen hallinta erikoissovittimen ansiosta. Korkea 
vaakatuotto erikoismallisen putken ansiosta. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. Ei 
sisällä otsonikerrokselle haitallisia ponnekaasuja. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 



OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Nopeasti kovettuva, kaksikomponenttinen, helppokäyttöinen PU-asennusvaahto. 
Suunniteltu eri tyyppisten maahan asennettavien puu-, PVC-, teräs- ja 
betonipylväiden tukemiseen ja täyttöön. Esimitoitettu järjestelmä, laajenee ja täyttää 
pylväiden ja reikien ympäristön. 

FENCE POST FIX

Helppokäyttöinen: nopeasti kovettuva, nopea levittää. Suuri iskunkestävyys. Tarttuu 
puu-, vinyyli- ja metallitolppiin sekä maahan paremmin kuin betoni. Vedenpitävä: 
suojaa pylvästä rappeutumiselta. Voidaan käyttää ulkona sekä kesällä että talvella. 

Aitatolpat, puutarhan valopylväät, postilaatikot, kyltit, urheilutilojen tolpat ja 
-pylväät. 

  EASY         STRONG      FAST
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OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen ammattikäyttöön suunniteltu erittäin riittoisa PU-vaahto. Levitys 
erikoismallisella levityspistoolilla. 

Sisältää EPA-rekisteröityä torjunta-ainetta, joka suojaa vaahtoa hiirten, lintujen, lepakoiden ja 
oravien hyökkäyksiltä. Torjuu myös muurahaisia, torakoita, hämähäkkejä ja mehiläisiä. Voidaan 
käyttää aukkojen ja halkeamien täyttämiseen autotalleissa, ullakoilla, ryömintätiloissa, kellareissa, 
pesualtaiden alla, putkien/sähköläpivientien ympärillä tai missä tahansa, mihin tuholaiset tai 
hyönteiset pääsevät tunkeutumaan. 

885

895

MEGA PU GUN FOAM WINTER -25°C 60 L

MOUSE & PEST BARRIER PU FOAM

Tuotto jopa 60 litraa kosteudesta ja lämpötilasta riippuen. Tarttuu erinomaisesti yleisiin 
rakennusmateriaaleihin. Levitystarkkuus pienentää kulutusta. Täyttää standardin DIN 4102-1 luokan 
B3 vaatimukset. Homeenkestävä, vedenkestävä, ylimaalattavissa. Ei sisällä otsonikerrokselle 
haitallisia ponnekaasuja. 

Sisältää EPA-rekisteröityä torjunta-ainetta, joka suojaa vaahtoa hiirten ja muiden tuholaisten 
hyökkäyksiltä. Erinomainen tarttuvuus ja täyttökyky sekä korkea lämpöeristysarvo. Soveltuu suuren 
laajenemisnopeuden ansiosta hyvin laajojen aukkojen täyttämiseen. Kovettunut vaahto on jäykkää ja 
sitä voidaan muotoilla ja hioa. Täyttää standardin DIN 4102-1 luokan B3 vaatimukset. Homeenkestävä, 
vedenkestävä, ylimaalattavissa. 

Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Rakojen, liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. 
Seinäläpivientien täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

Pitää kaikenlaiset hyönteiset, tuholaiset ja jyrsijät loitolla elinympäristöistä. Erityisesti suurten rakojen, 
liitosten ja onteloiden täyttö ja tiivistys. Ovi- ja ikkunakarmien kiinnitys ja eristys. Seinäläpivientien 
täyttö. Pistorasioiden ja vesiputkien eristys. 

PU-VAAHDOT  creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Poistaa tuoreen PU-vaahdon ja puhdistaa PU-vaahtopistoolin sovittimen levityksen jälkeen. Puhdistaa 
pinnat, vaatteet, ikkuna- ja ovenkarmit ja estää vaahdon kovettumisen pistoolisovittimessa. 

800C
FOAM CLEANER

Tehokas liuotinpohjainen aerosolipuhdistusaine kovettumattoman PU-vaahdon (pilli- ja 
pistoolisovittimessa) poistamiseen. Suunniteltu erityisesti pistoolisovittimen puhdistamiseen 
vaahdosta. Puhdistimessa on sprayaktivaattori vaahdon poistamiseksi pistoolisovittimesta. Voidaan 
käyttää kaikissa asennoissa. Ponnekaasu ei ole haitallista otsonikerrokselle. 

Pistoolisovittimen puhdistus. PU-vaahtoaerosolin venttiilien puhdistus. Kovettumattoman vaahdon 
poisto. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Laadukas, nestemäisenä ja kylmänä levitettävä, yksikomponenttinen silaanimodifioitu (SMP) 
polymeeripohjainen, elastinen, vettä hylkivä kalvo, ei sisällä bitumia, liuottimia tai isosyanaatteja. 
Muodostaa kovettumisen jälkeen vedenpitävän, UV-kestävän pinnan, joka korjaa halkeamia 5 mm 
asti. 

AQUA ZERO
HYBRID WATERPROOFING MEMBRANE

Soveltuu myös kosteille pinnoille. Kestää hyvin UV-säteilyä, vettä ja kosteutta. Itsetasoittuva. 
Maalauskelpoinen. Levitetään pensselillä, telalla tai lastalla. Mahdollistaa vesihöyryn läpäisyn ja antaa 
pinnan hengittää. Ympäristöystävällinen – Ei sisällä bitumia, isosyanaatteja tai liuottimia. 

Seuraavien pintojen ja alueiden suojaus, korjaus, entisöinti ja vesieristys: 
Betonilaattalattiat ja -katot. Parvekkeet ja terassit. Pienet vaakaliikuntasaumat. Joustava kattojen 
pinnoitus. Polyuretaanivaahtoeristeen suojaus. Kosteiden tilojen (aluslaattojen) vesieristys 
kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeissa, apuhuoneissa jne. 

WATERGUARD ACRYLIC WATERPROOFING MEMBRANE

WATERGUARD ACRYLIC WATERPROOFING MEMBRANE

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, vesi- ja akryylikopolymeeripohjainen elastinen vedeneristyskalvo. 

Yksikomponenttinen, vesi- ja akryylikopolymeeripohjainen elastinen vedeneristyskalvo. 

EM350

EM600

Käyttövalmis. Helppo levittää ilmattomalla ruiskupistoolilla, telalla tai pensselillä. Vähäinen 
työvoimantarve. Liuotinvapaa, voidaan laimentaa vedellä. Vesihöyryä läpäisevä. UV-kestävä. 
Säilyttää elastisuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ylimaalattavissa. Hyvin läpikuultava. Voidaan 
värjätä vesipohjaisilla väritahnoilla. Saumaton levitys. 

Käyttövalmis. Helppo levittää ilmattomalla ruiskupistoolilla, telalla tai pensselillä. Vähäinen 
työvoimantarve. Liuotinvapaa, voidaan laimentaa vedellä. Vesihöyryä läpäisevä. UV-kestävä. 
Säilyttää elastisuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ylimaalattavissa. Hyvin läpikuultava. Voidaan 
värjätä vesipohjaisilla väritahnoilla. Saumaton levitys. 

Vesieristys seuraavissa kohteissa: 
Parvekkeet, terassit ja katot. Julkisivut. Puupinnat. Asfaltti- ja bitumilattiat. Kattoyksityiskohdat, 
kuten vesikourut, savupiipun reunat jne. 

Vesieristys seuraavissa kohteissa: 
Parvekkeet, terassit ja katot. Julkisivut. Puupinnat. Asfaltti- ja bitumilattiat. Kattoyksityiskohdat, 
kuten vesikourut, savupiipun reunat jne. 

204

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, helppokäyttöinen, erikoismuotoiltu polyuretaanipohjainen, joustava, 
halkeamia suojaava kalvo. Kovettuu muodostaen erittäin joustavan, saumattoman, vedenpitävän 
pinnoitteen, jolla on erinomaiset halkeamia silloittavat ominaisuudet. Säilyttää ominaisuutensa myös 
alhaisissa lämpötiloissa. 

PUR 450
PU WATERPROOFING MEMBRANE

Erinomainen tarttuvuus. Helppo levittää. Sopii sekä sisä- että ulkoaluekäyttöön. Täyttää halkeamia. 
Erittäin elastinen. Taloudellinen. Silkki/mattaviimeistely. Juuritunkeuman kestävä. 

Kattojen ja betonirakenteiden saumaton pinnoite, jota voidaan käyttää myös vedeneristyskalvona ei-
liikennealueilla. Ei sovellu pysyvään vesiupotukseen. Voidaan levittää betoni-, tiili-, asbestisementti-, 
kattotiili- ja kattohuopapinnoille yms. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan, mikäli tarvitset 
lisätietoja tuotevalintaa varten liittyen mahdollisiin virallisiin suorituskykyvaatimuksiin. 

WATERGUARD COOL ROOF WATERPROOFING MEMBRANE

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Waterguard on yksikomponenttinen, vesi- ja akryylikopolymeeripohjainen, kylmänä levitettävä 
elastinen vedeneristyskalvo. 

EM800

Käyttövalmis. Erittäin elastinen. Hyvä UV-kestävyys. Helppo levittää ilmattomalla ruiskupistoolilla, 
telalla tai pensselillä. Vähäinen työvoimantarve. Liuotinvapaa, voidaan laimentaa vedellä. Vesihöyryä 
läpäisevä. Säilyttää elastisuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ylimaalattavissa. Hyvin läpikuultava. 
Saumaton levitys. Heijastaa tehokkaasti auringonsäteilyä. Hylkii tehokkaasti likaa, mikä varmistaa 
auringonvalon heijastuksen pitkällä aikavälillä. 

Paljaiden kattojen vesieristys sekä uudis- että saneerauskohteissa. Heijastava pinnoite parantaa 
energiatehokkuutta. Soveltuu metalli-, betoni-, tiili-, kivi-, puu-, asfaltti- ja bitumipinnoille. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, alifaattinen, polyuretaanipohjainen pinnoitemateriaali. Pysyvästi erittäin 
elastinen, erinomainen UV-kestävyys, väristabiili, helposti puhdistettava pinta. Kovettuminen 
käynnistyy kosteuden vaikutuksesta, ei kuplanmuodostusta kovettumisen aikana. 

T525
PU TOPCOAT WATERPROOFING MEMBRANE

Erinomaiset tartuntaominaisuudet. Kestää erinomaisesti hankausta ja kulutusta. Estää värin 
haalistumisen ja pölyn muodostumisen, joita todennäköisesti esiintyy polyuretaanipohjaisissa 
vesieristysmateriaaleissa. Helppo levittää (telalla ja ilmattomalla pistoolilla). Muodostaa kirkkaan ja 
helposti puhdistettavan pinnan. UV-kestävä. Ylikäveltävissä levityksen jälkeen (kevyt jalankulku). Ei 
läpäise vettä eikä jäänestosuoloja. Tasainen rakenne ilman liitosreunoja. 

Käytetään polyuretaanipohjaisten vesieristysmateriaalien pintamaalina, joka suojaa vesieristettä, 
antaa pinnalle tyylikkään ilmeen, ylläpitää pinnan kirkkautta ja estää pölynmuodostusta. 204

204

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

PINNOITTEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Hybridipolymeeripohjainen, monikäyttöinen, nestekäyttöinen pinnoite, joka muodostaa 
säänkestävän, täysin tarttuvan vesitiiviin suojan ikkuna- ja ovikohteiden ympäristöön. 

HB400
WATERGUARD LIQUID FLASHING HYBRID 

Ei sisällä liuottimia, silikonia, bitumia tai isosyanaattia. Helppo levittää lastalla. Sekoitusta ei tarvita, 
pohjuste välttämätön. Veden- ja pakkasenkestävä. Antaa materiaalien hengittää. Kiinnittyy useisiin 
materiaaleihin. Voidaan levittää märälle pinnalle. Estää kalvon kulumisen ja vaurioitumisen. Vähäinen 
työvoimantarve. 

Sisä- ja ulkokäyttöön. Pysty- ja vaakapinnat. Vanhojen alustojen pintaremontti. Perustukset, kellarit 
ja autotallit. Kylpyhuoneet ja märkälattiat. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Hybridipolymeeripohjainen nestemäinen tiivistysaine monimutkaisten katto-osien ja liitosten, 
putkien, savupiippujen, valokupujen, vesikourujen jne. vesieristykseen. 

HB420
WATERGUARD HYBRID ROOF DETAIL

Ei sisällä liuottimia, silikonia, bitumia tai isosyanaattia. Helppo levittää. Muodostaa saumattoman 
kalvon ilman liitoksia tai vuotoja. Veden- ja pakkasenkestävä. Mahdollistaa vesihöyryn läpäisyn. Täysi 
pintakiinnitys ilman lisäankkurointia. Voidaan levittää märälle pinnalle. Jos kalvo on vaurioitunut, se 
voidaan helposti korjata paikallisesti muutamassa minuutissa. Vähäinen työvoimantarve. 

Käytetään pääasiassa vedenpitäviin yksityiskohtiin, kuten: 
Putket, suojapellit, 90° kulmat, valokuvut, savupiiput, seinä-lattialiitokset, Katot, vesikourut, 
aurinkosähköjärjestelmät, betoni, laasti, sementtitasoite, puu jne. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa, itsetasoittuva epoksipinnoite. Kestää hyvin iskuja ja kulutusta, 
erittäin hyvä kestävyys happamia ja emäksisiä liuoksia vastaan. 

SLB 51
EPOXY COATING SELF LEVELING (BASE COAT)

Liuotinvapaa. Hyvä iskunkestävyys. Levitys pensselillä ja telalla. Erinomainen kemikaalikestävyys. 
Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet: korkea veto- ja repäisylujuus ja kulutuskestävyys. Estää 
bakteerien ja sienten kasvua. Muodostaa kiiltävän, helposti puhdistettavan pölynkestävän pinnan. 

Vilkkaasti liikennöidyt pysäköintialueet. Varastot. Teollisuuslattiat. Hotellit. Vähittäismyyntialueet. 
Sairaalat. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kaksikomponenttinen, liuotteeton, itsetasoittuva, korkealaatuinen epoksipintamaali. 
Soveltuu UV-kestävyyden ja korkean kiillon säilyvyyden ansiosta ihanteellisesti ulkokäyttöön. 

SLT 41
EPOXY COATING SELF LEVELING (TOP COAT)

Liuotinvapaa, 100% kiinteä. Miellyttävä, korkeakiiltoinen, heijastava pinnoite. Hyvä 
iskunkestävyys. Kestävä, läpäisemätön ja saumaton. Erinomainen kemikaalikestävyys. 
Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet: korkea veto- ja repäisylujuus ja kulutuskestävyys. 

Tyypilliset käyttösovellukset: 
Tuotantotilat, toimistot, jopa lääkelaboratoriot. Laboratoriot. Museot ja galleriat. Eläinsuojat 
ja eläinlääkäritilat. 

EPOXY COATING TEXTURIZED (BASE COAT)

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa, epoksihartsipohjainen, tiksotrooppinen pinnoite. 
Erikoiskoostumus mahdollistaa helposti puhdistettavan, liukumista estävän tyylikkään 
tekstuuripinnan. 

TEX 71

Liukumaton. Hyvä hankauskestävyys. Kestää kemikaaleja. Voidaan altistaa normaalille 
keskiraskaalle mekaaniselle ja kemialliselle kuormitukselle. Helppo ja nopea levitys. Helppo 
puhdistus. 

Liukumaton pinnoite betoni- ja sementtitasoitteille. Tiivistepinnoite levityspinnoitteita 
varten. Teollisuuslattiat, varastotilat ja lastausasemat. Tuotanto-, varasto- ja kokoonpanotilat, 
näyttelytilat jne. Parkkipaikat ja huoltoalueet. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa, itsetasoittuva epoksipinnoite korkearakenteisiin koristepinnoit-
teisiin ja koristeellisiin kvartsi-/hiutalesovelluksiin. Akfix SLT21 soveltuu ihanteellisesti kirkkaaksi pin-
tamaaliksi koristeellisten kvartsi- tai vinyylihiutalelattiapintojen päälle. 

SLT 21
EPOXY COATING SELF LEVELING (TOP COAT)

Liuotinvapaa, 100% kiinteä. Miellyttävä, korkeakiiltoinen, heijastava pinnoite. Hyvä iskunkestävyys. 
Kestävä, läpäisemätön ja saumaton. Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. 

Tyypilliset käyttösovellukset: 
Toimistot ja laboratoriot. Museot ja galleriat. Autoliikkeet. 3D-koristesovellukset. 

PINNOITTEET   creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Nopeasti kovettuva, kaksikomponenttinen, 100 % kiinteä, joustava hybridipolyurea-
vesieristysjärjestelmä. Voidaan käyttää erilaisten pintojen suojaamiseen ja pinnoittamiseen. 
Tuote on kehitetty käytettäväksi korjauksissa ja pienissä sovelluksissa. Voidaan levittää pinnoille 
tavallisella paineilmatoimisella patruunapistoolilla 6-8 baarin paineella. Voidaan helposti soveltaa 
monimutkaisiin yksityiskohtiin geometrisesti. 

POLYUREA CR 300

Taloudellinen polyureajärjestelmä. Helppo ja liikkuva sovellus. Aromaattinen. Kiintoainepitoisuus 
100  %. VOC-vapaa, hajuton. Nopeasti kovettuva, nopea käyttöönotto. Saumaton levitys. Voidaan 
levittää haluttuun paksuuteen. Erinomainen tarttuvuus betoniin, metalliin, puuhun jne. Levitys sekä 
vaaka- että pystyasennossa. Kestää erinomaisesti sääoloja. 

Korjaukset. Vanhat pinnoitteet, jotka vaativat korjausta. Sovellukset alle 20m2:n alueilla. Levitys 
vaikeapääsyisille alueille kuumaruiskutuksella. Katot. Parvekkeet. Laitepinnoitteet, jotka vaativat 
rakenteellista suojaa. Ajoneuvokorien pinnoitukset. Pinnoitteet metalleille. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Erittäin nopeasti kovettuva, 2-komponenttinen, 100 % puhdas taipuisa pinnoite, joka on saatu 
isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Tämä aromaattinen, 
puhdas polyurea suojaa ja pinnoittaa betoni-, metalli-, puu-, keramiikka- ja geotekstiilipintoja. 
Reagoimattomuus kosteuteen ja lämpötiloihin mahdollistaa käytön ongelmallisissa ympäristöoloissa. 
Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

POLYUREA 1044
STANDARD PURE 

100 % kiinteä, VOC-vapaa, liuotinvapaa. Ei katalyyttia. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen 
käytössä. Saumaton pinnoite. Lähes tai täysin hajuton. Erinomainen lämpötilavakaus. Vedenkestävä. 
Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, muoviin, kuituihin, puuhun, vaahtoon jne. 
Erinomainen joustavuus. Ei herkkyyttä lämpötilalle ja kosteudelle. Erinomainen kemikaalikestävyys. 
Erinomainen iskun- ja hankauksenkesto. Suojaa korroosiolta. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. 
Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. Laaja värivalikoima. 

Yleinen vesieristys – altaat, uima-altaat, lammet, kalvot, jätevesien käsittelyt, kaivot, 
viemäriverhoukset, katot jne. Lattiat – teollisuuslattiat, sairaalat, tehtaat, pysäköintialueet, autotallit. 
Kuorma-autojen lavavuoraukset. Rakentaminen – tiet, sillat, rautatiet, suurnopeusjunat, tunnelit, 
lentokentät. Meriteollisuus. 

204

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Erittäin nopeasti kovettuva 2-komponenttinen, 100 % kiinteä, joustava hybridipolyureajärjestelmä. 
Johdettu isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Voidaan 
käyttää taloudellisena pinnoitevaihtoehtona puhtaiden polyureatuotteiden sijaan. Tuote on 
VOC-vapaa ja ympäristöystävällinen. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä 
monikomponenttiruiskulla. 

POLYUREA HB 1010
HYBRID SYSTEMS 

Taloudellinen pinnoitevaihtoehto polyureatuotteille. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen 
käytössä. Saumaton pinnoite. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, liuotinvapaa. Ei katalyyttia. Lähes tai täysin 
hajuton. Erinomainen lämpötilavakaus. Vedenkestävä. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, 
alumiiniin, muoviin, kuituihin, puuhun, vaahtoon jne. Erinomainen joustavuus. Ei herkkä lämpötiloille 
tai kosteudelle. Erinomainen kemikaalikestävyys. Erinomainen iskun- ja hankauksenkesto. Suojaa 
korroosiolta. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. Vaihteleva 
levityspaksuus mahdollinen. Laaja värivalikoima. 

Yleinen vesieristys – vesisäiliöt, altaat, uima-altaat, lammet, putket, putkistot, jätevesijärjestelmät, 
kaivot, viemäriverhoukset, kattopinnoitteet jne. Lattiat – teollisuuslattiat, sairaalat, tehtaat, 
pysäköintialueet, autotallit. Kuorma-autojen lavavuoraukset. Vapaa-aikaliiketoiminta – vesipuistot, 
akvaariovuoraukset, leikkikentät ja koristesovellukset. 
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Erittäin nopeasti kovettuva, joustava, kaksikomponenttinen, taloudellinen polyureapinnoitusjärjestelmä, joka on johdettu 
isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Järjestelmä on suunniteltu vedeneristys- ja 
lattiansuojapinnoitteeksi betoni-, metalli-, puu-, keramiikka-, geotekstiili- ja PU-vaahtoalustoille. Materiaali on levitettävä 
korkeapaineisella lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

Erittäin nopeasti kovettuva, aromaattinen, kaksikomponenttinen polyureajärjestelmä, joka on johdettu isosyanaattiesipolymeerin ja 
amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Tehokas, erityisesti teollisuussovelluksiin suunniteltu tuote, jossa suuri kulutus-, kemikaali- 
ja korroosiokestävyys ovat etusijalla. Tätä tuotetta voidaan levittää vesieristys- ja suojaustarkoituksissa esim. betonille, metallille, 
puulle, keramiikalle ja monille muille alustoille. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

POLYUREA 1045

POLYUREA HP 1044

ECO PURE

ABRASION RESISTANT POLYUREA

Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. Saumaton pinnoite. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, hajuton. Erittäin hyvä veto- ja 
rakennelujuus. Erinomainen lämpötilavakaus. Erinomainen kemikaalikestävyys. Erinomainen iskun- ja hankauksenkesto. Erinomainen 
tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, kuituihin, puuhun, vaahtoon jne. Erinomainen joustavuus. Ei herkkä lämpötilalle tai 
kosteudelle. Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. Laaja värivalikoima. 

Erinomainen iskun- ja hankauksenkesto. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. Saumaton pinnoite. 100 % kiinteä, VOC-
vapaa, liuotinvapaa. Ympäristöystävällinen. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Erinomainen kemikaalikestävyys. Erinomainen 
iskun- ja hankauksenkesto. Erinomainen lämpötilavakaus. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, kuituihin, puuhun, 
vaahtoon jne. Erinomainen korroosiosuojaus. Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. Laaja 
värivalikoima. 

Yleiset vesieristys- ja korroosionestosovellukset – säiliöt, altaat, uima-altaat, lammet, putket, putkistot, katto-, parveke- ja 
terassipinnoitteet. Lattiat – teollisuuslattiat, sairaalat, tehtaat. Rakentaminen – tiet, siltakannet, lentokentät, tiemerkinnät. 
Meriteollisuus – laivan vedenalaiset osat, kansien suojaus ja laiturit. Vapaa-ajan teollisuus – vesipuistot, akvaarioiden vuoraukset, 
leikkikentät ja koristesovellukset. Lämpöeristetuotteet, vesieristys (polyuretaanivaahto, EPS, XPS jne.) 

Kohteet, joissa vaaditaan korkeita kemiallisia ja mekaanisia ominaisuuksia, kuten: Teollisuus- ja tuotantotilat, varasto-, kuorma- ja 
vilkasliikennealueet. Jätevesi-infrastruktuuri. Tiet, siltakannet, rautatiet, tunnelit ja kuorma-autojen lavavuoraukset. Kaivosten 
eristäminen, prosessilaitteet, jakelu. Ensisijaiset ja toissijaiset suojarakenteet. Voimalaitokset, jalostamot, öljy- ja kaasuteollisuus. 
Rahtikontit. Parkkipaikat ja autotallit. Kylmävarastot, lastauslaiturit ja rampit. 
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100 % kiinteä, nopeasti kovettuva, 2-komponenttinen, UV-kestävä, alifaattinen polyureajärjestelmä. 
Koostumus säilyttää värivakauden ja ehkäisee värimuutoksia, kun pinnat ovat jatkuvasti alttiina 
auringonvalolle. Voidaan käyttää suoraan useimmille pinnoille, mutta myös pintakerroksena 
epoksille, polyuretaanille ja polyurealle. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä 
monikomponenttiruiskulla. 

POLYUREA AL 1070 
ALIPHATIC 

Erinomainen UV-kestävyys. 100 % värivakaus. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. 
100 % kiinteä, VOC-vapaa, hajuton. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Suojaa korroosiolta. 
Hyvä hydrolyysikestävyys. Erinomainen lämpötilavakaus. Saumaton ja yhtenäinen pinnoite, hyä 
vedenkestävyys. Ei herkkä lämpötiloille tai kosteudelle. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, 
alumiiniin, muoviin, puuhun jne. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. Laaja värivalikoima. 

Ulkopinnoitteet, joissa vaaditaan värin pysyvyyttä. Uima-altaat ja vesipuistot. Katot, autotallit ja 
parkkipaikat. Lentokentät, telakat ja venesatamat. Tuulivoimalaitokset. Huvipuistot ja leikkikentät. 
Koristerakenteet. Huonekaluteollisuus. 

PINNOITTEET   creates permanent solutions 
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Erittäin nopeasti kovettuva, aromaattinen, 100 % kiinteä, joustava 2-komponenttinen polyureajärjestelmä, joka on johdettu 
isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Tuotteella on juomavesi- ja elintarvikehyväkstyntä ja se 
on varta vasten suunniteltu juomavesisäiliöiden ja -putkien suojaamiseen. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä 
monikomponenttiruiskulla. 

Erittäin nopeasti kovettuva, aromaattinen, 100 % kiinteä, joustava 2-komponenttinen polyureajärjestelmä, joka on johdettu 
isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Kehitetty sovelluksiin, jotka vaativat palamista hidastavaa 
ja palonkestävää pinnoitetta. Suunniteltu erityisesti betoni-, metalli-, puu-, keramiikka- ja geotekstiilialustojen suojaukseen ja 
pinnoitukseen. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

Erittäin nopeasti kovettuva, aromaattinen, joustava, kaksikomponenttinen polyureapinnoitejärjestelmä, joka on johdettu 
isosyanaattiesipolymeerin ja amiinipäätteisen hartsiseoksen reaktiosta. Tuote muodostaa pinnoille antistaattisen pinnoitteen 
sähköstaattisten varausten aiheuttaman syttymisvaaran ehkäisemiseksi. Voidaan käyttää tiloissa, joissa säilytetään vaaraluokiteltuja 
syttyviä nesteitä. Tuotetta voidaan levittää suojaus- ja pinnoitustarkoituksessa esim. betoni-, metalli-, puu-, keramiikka- ja PU-
vaahtokohteisiin. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

POLYUREA FA 1044

POLYUREA FR 1044

POLYUREA AS 1044

POTABLE WATER & FOOD CONTACT APPROVED

FIRE RETARDANT 

ANTI-STATIC POLYUREA

Voi olla kosketuksissa juomaveden ja ruoka-aineiden kanssa. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, hajuton. Ei sisällä katalyytteja. Nopea reagointi, 
kohde nopeasti jälleen käytössä. Erinomainen lämpötilavakaus. Saumaton ja yhtenäinen pinnoite, hyä vedenkestävyys. Erinomainen 
tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, puuhun jne. Erinomainen joustavuus. Ei lämpötila- tai kosteusherkkyyttä. Kestää hyvin 
kemikaaleja. Kestää erittäin hyvin iskukuormitusta ja korroosiota. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Vaihteleva levityspaksuus 
mahdollinen. 

Palonkestävä järjestelmä. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, hajuton. Ei katalyyttia. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. 
Erinomainen lämpötilavakaus. Saumaton ja yhtenäinen pinnoite, vedenkestävä. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, 
kuituihin, puuhun, vaahtoon jne. Erinomainen joustavuus. Ei herkkä lämpötilalle tai kosteudelle. Erinomainen kemikaalikestävyys. 
Kestää erittäin hyvin iskukuormitusta ja korroosiota. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. 
Laaja värivalikoima. 

Antistaattinen pinnoite. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. Kovettumisaika 10 sekuntia. Nopea levitys: yksi työntekijä 
voi peittää 1000m2 alueen 2 mm paksuudella yhdessä päivässä. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, liuotinvapaa. Ympäristöystävällinen. 
Erinomainen lämpötilavakaus (-25 °C-120 °C). Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Erinomainen kemikaalikestävyys. Pitkäkestoinen 
(vähintään 25 vuotta). Erinomainen iskun- ja hankauksenkesto. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, kuituihin, 
puuhun, vaahtoon jne. Erinomainen joustavuus. Erinomaiset halkeamansilloitusominaisuudet. Ei herkkä lämpötilalle tai kosteudelle. 
Erinomainen korroosiosuojaus. Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. 

Juomavesivarastolaitokset ja -säiliöt. Juomavesiputket. Elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostuslaitokset. Kylmävarastot. Sadevesivarastot 
ja sedimentointisäiliöt. Suodatusjärjestelmät. Uima-altaat, huvipuistot ja akvaariot. 

Lattiat, joissa tarvitaan palonesto-ominaisuuksia: teollisuustilat, sairaalat, tehtaat, parkkipaikat, autotallit, kuljetuslattiat. Rakentaminen 
- lentokentät, tiemerkinnät, laivojen kannet, satamat ja kanavat. Voimakkaalle hankaukselle alttiit sovellukset – öljy- ja kaasuteollisuus, 
jalostamot, petrokemian teollisuus, kaivosteollisuus, toissijaiset suojarakenteet. Energiateollisuus. Jätevesilaitokset, säiliöiden 
pinnoitus, toissijaiset varastosäiliöt. 

Sähkömuuntajat. Lämpövoimalaitokset. Tuotanto- ja varastotilat. Koulut. Teollisuuden kylmätilat. Laboratoriot. Sairaalat ja 
leikkaussalit. Parkkipaikat ja autotallit. Öljy- ja kaasuteollisuus. 
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Erittäin nopeasti kovettuva kaksikomponenttinen, elastomeeripohjainen polyureajärjestelmä. Polyureajärjestelmän 
perusominaisuuksien lisäksi tuotetta voidaan sen suuren joustavuuden ansiosta käyttää elastisuutta vaativissa kohteissa kuten 
metallikatto- ja geotekstiilipinnoitteissa. Soveltuu hyvin sekä sisä- että ulkosovelluksiin. Materiaali on levitettävä korkeapaineisella 
lämmitetyllä monikomponenttiruiskulla. 

Kaksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, UV-kestävä, erinomaisen värivakaa uuden sukupolven polyasparagiinipohjainen 
polyureapintajärjestelmä sekä koriste- että suojaussovelluksiin. Soveltuu UV- ja värivakausominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti 
ohutkerrospinnoitteeksi ja kirkkaaksi pintamaaliksi olemassa olevien pinnoitusjärjestelmien pintasuojaukseen. Kun tuote on täysin 
kovettunut, se muodostaa kiiltävän, sileän pintakerroksen, joka kestää hyvin naarmuuntumista, hankausta ja kemikaaleja. Polyaspartic-
järjestelmä voidaan levittää yksi- tai useakerroksisena telalla, pensselillä tai vetolastalla erilaisille alustoille, mukaan lukien betoni ja 
metalli. 

Kaksikomponenttinen, nopeasti kovettuva, UV-kestävä, erinomaisen värivakaa uuden sukupolven polyasparagiinipohjainen 
polyureapintajärjestelmä sekä koriste- että suojaussovelluksiin. Soveltuu UV- ja värivakausominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti 
ohutkerrospinnoitteeksi ja kirkkaaksi pintamaaliksi olemassa olevien pinnoitusjärjestelmien pintasuojaukseen. Kun tuote on täysin 
kovettunut, se muodostaa kiiltävän, sileän pintakerroksen, joka kestää hyvin naarmuuntumista, hankausta ja kemikaaleja. Polyaspartic-
järjestelmä voidaan levittää yksi- tai useakerroksisena telalla, pensselillä tai vetolastalla erilaisille alustoille, mukaan lukien betoni ja 
metalli. 

POLYUREA FX 1044

POLYUREA PA 1070

POLYUREA PA 1005

ENHANCED FLEXIBILITY

POLYASPARTIC SOFT (TOPCOAT)

POLYASPARTIC HARD (TOPCOAT) 

Erinomainen joustavuus ja venyvyys. Nopea reagointi, kohde nopeasti jälleen käytössä. Saumaton pinnoite. 100 % kiinteä, VOC-vapaa, 
liuotinvapaa. Ympäristöystävällinen. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Erinomainen tarttuvuus betoniin, teräkseen, alumiiniin, 
kuituihin, puuhun, vaahtoon jne. Erinomainen joustavuus. Erinomaiset halkeamansilloitusominaisuudet. Ei herkkä lämpötilalle tai 
kosteudelle. Kestää UV-säteilyä, klooria ja suolavettä. Vaihteleva levityspaksuus mahdollinen. Laaja värivalikoima. 

Erinomainen UV-kestävyys. Pitkä työskentely- ja geeliytymisaika. Nopea reagointi, lyhyt kovettumisaika (käyttöönotto 
jalankulkuliikenteeseen 3-4 tunnin kuluttua). Kohde nopeasti jälleen käytössä (24 h kuluttua). Helppo levittää. Erinomainen tarttuvuus 
betoni- ja metallialustoihin. Kestää hyvin iskukuormitusta ja korroosiota. Erinomainen kemikaalikestävyys. Kestää klooria ja suolavettä. 
Hyvä hydrolyysikestävyys. Erinomainen lämpötilavakaus. Saatavana läpinäkyvänä ja useissa RAL-väreissä. 

Erinomainen värivakaus ja kiillon säilyvyys. Erinomainen UV-kestävyys. Pitkä työskentely- ja geeliytymisaika. Nopea reagointi, 
lyhyt kovettumisaika (käyttöönotto jalankulkuliikenteeseen 3-4 tunnin kuluttua). Kohde nopeasti jälleen käytössä (24 h kuluttua). 
Helppo levittää. Erinomainen tarttuvuus betoni- ja metallialustoihin. Kestää hyvin iskukuormitusta ja korroosiota. Erinomainen 
kemikaalikestävyys. Kestää klooria ja suolavettä. Hyvä hydrolyysikestävyys. Erinomainen lämpötilavakaus. Saatavana läpinäkyvänä 
ja useissa RAL-väreissä. 

Yleiset vesieristyssovellukset, joissa tarvitaan suurta joustavuutta, esim.: Altaat ja varastosäiliöt. Katot, terassit ja autotallit. 
Geotekstiilipinnoite. Koristesovellukset. Vesi- ja huvipuistot. 

Pintakerros polyureapinnoitteiden päällä, missä vaaditaan UV-kestävyyttä ja värivakautta. Kirkas saumausaine koristeellisten 
betonipintojen päällä. Uima-altaat, terassit ja autotallilattiat. Ravintola- ja sairaalalattiat. Vesi- ja huvipuistot, koristesovellukset. 

Pintakerros polyureapinnoitteiden päällä, missä vaaditaan UV-kestävyyttä ja värivakautta. Kirkas saumausaine koristeellisten 
betonipintojen päällä. Uima-altaat, terassit ja autotallilattiat. Teollisuus- ja liikelattiat. Ravintola- ja sairaalalattiat. Vesi- ja huvipuistot, 
koristesovellukset. Lentokonehallit. Kansipinnoitteet. Tuulivoimalaitokset. 

PINNOITTEET   creates permanent solutions 
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CLOSED CELL, SMOOTH SURFACE,
RIGID SPRAY PU FOAM
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KÄYTTÖALUEET

Ruiskusovelluksiin suunniteltu 2K-polyuretaanivaahtojärjestelmä. Tuote on 
levitettävä korkeapaineisella monikomponenttispray-polyuretaanikoneella. 
Järjestelmän liikkuva sovellus tarjoaa etuja rakennustyömailla ja korkeissa 
rakennuskohteissa. Ruiskutuksen ja paikan päällä tapahtuvan levityksen 
ansiosta tuote mukautuu pintamuotoihin ja sitä voidaan levittää mille 
tahansa alueelle ja pinnalle. 

Paikalla ruiskutettava, kaksikomponenttinen, matalatiheyksinen, 
avosoluinen, 100 % vesipuhallettu polyuretaanivaahto. Erottaa sisätilat 
ulkoilmastosta ja aikaansaa lämpö-, ilma- ja kosteuseristyksen. 

Kaksikomponenttinen (polyoli-isosyanaatti), jäykkä suihkepolyuretaani-
vaahtojärjestelmä. Umpisolurakenne, levitetään korkeapainetoimisilla, läm-
mitetyillä erikoisruiskuilla lämpöeristyskohteisiin. Sileän pinnan ansiosta 
levitettävän vesieristysmateriaalin kulutus vähenee noin 25-40 %. 

2K SPRAY FOAM

SPR 210 2K SPRAY FOAM

SPR 230-S

Pääkäyttöalueet: siipikarjatilat, kylmävarastot, terassit, katot, kellarin 
pohjalattiat, katot, ulkoseinien eristys, maaeristys. 

Muodostaa jatkuvan, suojaavan ilmasulun, joka minimoi ilman tunkeutumisen 
ja estää hyvin tehokkaasti lämmön siirtymistä. 

Kaksikomponenttinen. Umpisolurakenne. Paloluokka B2 (E). Helppo ja nopea 
levittää (~ 1000 m2 päivässä). Pienempi vesieristysmateriaalin kulutus sileän 
pinnan ansiosta. Saumaton, ei lämpösiltoja. Itsekiinnittyvä monilla pinnoilla 
(betoni, puu, metalli jne.). Estää hyönteisten ja sienten kasvun. Erinomainen 
pitkän aikavälin lämpöeristys (70-80 vuotta). Erittäin energiataloudellinen. 
Vesihöyryä läpäisevä. Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Alhaiset 
varastointi- ja kuljetuskustannukset. Jossain määrin ääntä eristävä. 

Yleensä levitys tehdään polyuretaanijärjestelmillä, joiden tiheys 
on 25-50 kg/m3. Bakteerien kasvua ehkäisevien ominaisuuksiensa 
ja elintarvikehyväksynnän ansiosta tuote soveltuu erityisesti 
elintarvikesäiliöiden eristykseen ja eläinsuojakohteisiin. Täyttää palonkeston 
osalta standardin DIN 4102-1 luokan B2 vaatimukset. 

Seinäontelot. 
Lattiakokoonpanot. 
Kattokokoonpanot. 
Kattokokoonpanot (sisä). 
Ullakot (tuuletetut ja tuulettamattomat). 
Ryömintätilat (tuuletetut ja tuulettamattomat). 

Perustus- ja verhobetoni, lattiat, katot, seinät. 

EN 14315-1:2013 

EN 14315-1:2013 

EN 14315-1:2013 
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AKFIX SLR 230/235/240 on polyoliseos, joka sisältää katalyyttiä, 
vaahdotusainetta ja lisäaineita. Käytetään aurinkovesilämmittimen ja kattiloiden 
eristämiseen. Tarttuu erinomaisen liimauslujuutensa ansiosta metalliin ilman 
liimaa. 

SLR 230/235/240

Paloluokka B2. 
Umpisolurakenne. 
Suuri tarttumislujuus metallipintoihin. 
Vapaa nousutiheys valittavissa välillä 30 kg/m3 – 40 kg/m3 
Ei lämpösiltoja, saumaton. 
Muita materiaaleja alhaisempi lämpöarvo. 

Aurinkoenergiajärjestelmän kuumavesisäiliö 
Kattila 

PRIMER 80 MOISTURE TOLERANT EPOXY PRIMER

PRIMER S80 STANDARD EPOXY PRIMER

PUR PRIMER 90 PU PRIMER 

• Erinomainen tarttuvuus 
imukykyisille pinnoille. 

• Erittäin joustava, mukautuu pinnan 
liikkeisiin. 

• Helppo levittää. (telalla tai 
ilmattomalla pistoolilla). 

• Veden- ja pakkasenkestävä. 
• Taloudellinen. 

• Erinomainen tarttuvuus kosteisiin 
betonipintoihin. 

• Helppo levittää. 
• Kestää erittäin hyvin vettä, 

jäätymistä, kosteutta ja ankaria 
sääoloja. 

• Sisä- ja ulkokäyttöön. 
• Taloudellinen. 

• Erinomainen tarttuvuus kosteisiin 
betonipintoihin. 

• Helppo levittää. 
• Kestää erittäin hyvin vettä, 

jäätymistä, kosteutta ja ankaria 
sääoloja. 

• Sisä- ja ulkokäyttöön. 
• Taloudellinen. 

Voidaan käyttää pohjamaalina 
erityisesti betonipinnoille 
ennen polyuretaanipohjaisten 
vedeneristyskalvojen ja 
tiivistysaineiden, kuten Akfix 450, 
levittämistä. 

Voidaan käyttää ennen polyurea-, 
polyuretaani- ja epoksipinnoitusta 
kosteuden ja vesihöyryn 
muodostumisen estämiseen kosteilla 
betonipinnoilla. 
• Osmoosikuplien muodostumisen 

esto negatiivisen puolen paineen 
vaikutuksesta

Voidaan käyttää ennen polyurea-, 
polyuretaani- ja epoksipinnoitusta 
kosteuden ja vesihöyryn muodostu-
misen estämiseen kosteilla betoni-
pinnoilla. 
• Osmoosikuplien muodostumisen 

esto negatiivisen puolen paineen 
vaikutuksesta. 

Pakkaus: 15 kg 

Komponentti A: 15 kg 
Komponentti B: 5 kg 

Komponentti A: 15 kg 
Komponentti B: 5 kg 

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET
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Available Sizes

Available Sizes

Available Sizes
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PRIMER M80 EPOXY PRIMER FOR METAL

• Erinomainen tarttuvuus 
metallipinnoille. 

• Suojaa metalleja korroosiolta. 
• Kestää happoja, emäksiä, öljyjä, 
•  bensiiniä, liuottimia ja suolavettä. 
• Kestää erittäin hyvin vettä, 

jäätymistä, kosteutta ja ankaria 
sääoloja. 

• Helppo levittää. 
• Sisä- ja ulkokäyttöön. 
• Pitkä työskentely- ja käyttöaika. 

Akfix Primer M80 ruosteenesto- 
ja ruosteenestopohjuste 
soveltuu rauta- ja teräspinnoille 
ennen vedeneristyskalvojen ja 
pinnoitteiden levittämistä. 
• Käyttöalueita ovat mm. 

siilojen, terässiltojen, aitojen, 
metallikattojen, putkien, 
raudoitustankojen jne. suojaus. 

Komponentti A: 15 kg 
Komponentti B: 3 kg 

OMINAISUUDET KÄYTTÖALUEET Available Sizes

PRIMER W80 WATERBASED EPOXY PRIMER

• Matala viskositeetti, maksimaalinen 
tunkeutumiskykyky. 

• Helppo levittää. 
• VOC-vapaa, miltei hajuton. 
• Erinomainen tarttuvuus tavanomaisiin 

alustamateriaaleihin. 
• Suojaominaisuudet kosteutta ja vettä 

vastaan. 
• Sulkee huokoset ja hiushalkeamat. 
• Hyvät uudelleenpinnoitusominai-

suudet. 
• Sisä- ja ulkokäyttöön. 

• Pohjamaali ennen polyurea-, 
polyuretaani- ja epoksipinnoitusta. 

• Yleiskäyttöinen pohjamaali ja 
kosteushöyrysulku lattiaasennuksen 
alle huokoisille alustoille. 

• Pohjamaali keraamisille laatoille. 
• Osmoosikuplien muodostumisen 

esto negatiivisen puolen paineen 
vaikutuksesta. 

Komponentti A: 3 kg 
Komponentti B: 2 kg 

PRIMER WG80 WINTER GRADE EPOXY PRIMER

• Erinomainen tarttuvuus kosteisiin 
betonipintoihin. 

• Helppo levittää. 
• Kestää erittäin hyvin vettä, jäätymistä, 

kosteutta ja ankaria sääoloja. 
• Sisä- ja ulkokäyttöön. 
• Taloudellinen. 

• Voidaan käyttää ennen polyurea-, 
polyuretaani- ja epoksipinnoitusta 
kosteuden ja vesihöyryn 
muodostumisen estämiseen kosteilla 
betonipinnoilla. 

• Osmoosikuplien muodostumisen 
esto negatiivisen puolen paineen 
vaikutuksesta. 

Komponentti A: 11 kg 
Komponentti B: 
5 kg 

PRIMER T80 TRANSPARENT EPOXY PRIMER

• Matala viskositeetti, maksimaalinen 
tunkeutumiskykyky. 

• UV-kestävä, soveltuu myös 
ulkokäyttöön. 

• Helppo levittää. 
• VOC-vapaa, miltei hajuton. 
• Erinomainen tarttuvuus tavanomaisiin 

alustamateriaaleihin. 
• Kiinnittyy erinomaisesti polyurea-, 

epoksi- ja polyuretaanipinnoitteisiin. 
• Sulkee huokoset ja hiushalkeamat. 

• Pohjuste koristeellisiin 
hartsilattiajärjestelmiin. 

• Kirkas, voidaan käyttää pohjusteena 
värjätyn tai petsatun betonin päällä. 

• Yleispohjuste pinnoitetuotteiden 
ja lattia-asennuksen myöhempää 
viimeistelyä varten. 

• Voidaan käyttää joko pinnoitteena 
tai täyttää maali-, marmori- tai 
värilastuilla väriteemoja tai kuvioita 
varten. 

Komponentti A: 8kg 
Komponentti B: 4 kg 

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Available Sizes

Available Sizes

Available Sizes
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PRIMER EP80 EMPRENYE EPOXY PRIMER

• Alhainen viskositeetti. 
• Hyvä tunkeutumiskyky. 
• Ihanteellinen pintatunkeutuminen 

ennen pinnoitusta. 
• Alhainen viskositeetti. 

• Impregnointipohjamaali, joka täyttää 
betonipintojen kapillaarihuokoset. 

• Pintakäsittelypohjuste 
epoksi-, polyuretaani- ja 
polyurealattiapäällysteille. 

Komponentti A: 21 kg 
Komponentti B: 3 kg 

OMINAISUUDET KÄYTTÖALUEET Available Sizes

POLYUREA JOINT SEALANTS

2K POLYURETHANE DILATATION 
FILLER

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Vaakakäyttöön ihanteellisesti soveltuva itsetasoittuva polyuretaanitiiviste. 
Elastisuus mahdollistaa lämpömuutosten aiheuttamien jatkuvien 
rakenneliikkeiden absorboinnin ilman halkeiluongelmia. 

Itsetasoittuva, 100 % kiinteä, joustava, kaksikomponenttinen, tilavuussuh-
de 1:1, nopeasti kovettuva polyurea-elastomeerisaumojen ja halkeamien 
täyteaine. Kovettuu nopeasti ja tasaisesti, käyttölämpötila -10 °C - 50 °C. 
Käyttökohde voidaan avata uudelleen ajoneuvo- tai jalankulkuliikenteelle 1 
tunnin kuluttua. Betonin suositeltu kovettumisaika vähintään 30 päivää en-
nen saumatäytteen tai saumatiivisteen asentamista. 

PU DF 25

JH 1080

Kaksikomponenttinen. Helppo sekoittaa. Nopeasti kovettuva. Itsetasoittuva 
koostumus, helppo levittää vaakasaumoihin. Pysyvästi elastinen Suuri 
liimauslujuus. Sallii liitoksessa ±25% liikkeen. Maalauskelpoinen. 

Betonihalkeamien korjaus ja saumatäyte: lentokenttäkohteet. Katot. Parkki-
paikat ja autotallit. Teollisuustilat. Varastolattiat. Valmistustilat. Pullotus- ja 
purkitustilat. Elintarviketuotantotilat. Kylmävarastot. 

Käytetään vaakasaumojen tiivistämiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. 
Liikuntasaumat useiden eri rakennusmateriaalien välillä. Teollisuuslattiat. 
Pihatiet/autotallit. Jalkakäytävät. 

100 % kiinteä, VOC-vapaa, liuotinvapaa. Nopeasti reagoiva. Kohteen 
käyttöönotto 60 minuutin kuluttua. Ei herkkä lämpötiloille tai kosteudelle. 
Erinomainen lämpötilavakaus. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Kestää 
petrokemikaaleja ja kemikaaleja. 

EN 14315-1:2013 

EN 14315-1:2013 

PINNOITTEET   creates permanent solutions 



HANDMIX POLYUREA

EPOXY REPAIR MORTAR

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Akfix HM 80 on korkelaatuinen käsin sekoitettava, itsetasoittuva, 
joustava, kaksikomponenttinen polyureatuote. Laadukas saumatäyte, 
pinnoite ja halkeamien korjausmateriaali aikakriittisissä sovelluksissa. 
Toimii hyvin epäsuotuisissa lämpötiloissa. Kohde voidaan avata uudelleen 
jalankulkuliikenteelle tunnin kuluttua. Tuote soveltuu käytettäväksi 
kylmävarastoissa, pakastimissa ja elintarvikkeiden käsittelylaitoksissa, joissa 
aika- ja lämpötilatekijöillä on suuri merkitys. 

Epoksipohjainen, kaksikomponenttinen, liuotinvapaa, erittäin hyvin iskuja, 
puristusta ja kulutusta kestävä korjaus- ja asennuslaasti. Erinomainen 
tarttuvuus betoniin ja teräkseen. Erityiskoostumuksensa ansiosta tuote on 
tiksotrooppinen eikä valu pystypinnoillakaan. 

POLYUREA HM 80

RM 301

100 % kiinteä, VOC-vapaa, liuotinvapaa. Käsin sekoitettava ja levitettävä. 
Nopeasti reagoiva. Kohteen käyttöönotto 60 minuutin kuluttua. Ei 
herkkyyttä lämpötilalle ja kosteudelle. Pysyy joustavana alhaisissakin 
lämpötiloissa. Erittäin hyvä veto- ja rakennelujuus. Kestää petrokemikaaleja 
ja kemikaaleja. 

Erinomainen tarttuvuus betoniin ja teräkseen. Ei sisällä liuottimia. Hyvä 
hankauksen- ja iskunkestävyys. Kestää hyvin vettä ja kemikaaleja. Voidaan 
levittää ilman pohjamaalia. 

Pienet korjaukset olemassaolevissa polyureasovelluksissa. Betonihalkeamien 
korjaukset. Betonisaumojen täyttö. Lattiapinnoitteena erilaisissa kohteissa, 
esim. Lentoasemat. Parkkipaikat ja autotallit. Teollisuustilat. Varastolattiat. 
Valmistustilat. Elintarviketuotantotilat. Kylmävarastot. 

Teollisuuslattiat. Lentokenttien betonikiitotiet. Maantiesaumojen korjaus. 
Merirakenteiden huolto ja korjaus. Siltakannattimien ja raudoitettujen 
betonipilarien välisten rakojen täyttö. Pintakorjaukset ennen pinnoitusta. 
Betonirakennuselementtien täyttö ja korjaus. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Tehokas molybdeenisulfidia (MoS2) sisältävä irrotusöljy.

A70
PENETRATING OIL SPRAY 

Erinomainen tunkeutumiskyky. Tunkeutuu nopeasti vaikeapääsyisille alueille. Irrottaa ruostuneet 
osat ja muodostaa suojakerroksen metallipintojen väliin. Vähentää kitkaa. Poistaa veden ja suojaa 
kosteudelta. Suojaa metalliosia ja pintoja korroosiolta. Helpottaa mekaanisten komponenttien, 
liitososien, kokoonpanojen, muttereiden, pulttien sekä muiden tiukkasovitteisten kohteiden 
purkamista. Jättää kiinteän, voitelevan molybdeenisulfidikalvon. Vähentää kulumista ja helpottaa 
tulevaa purkamista. MoS2 vähentää kitkaa jopa korkeissa lämpötiloissa. 

Kiinnijuuttuneet ja ruostuneet mutterit ja pultit. Lukot ja saranat. Kierreosat. Laitteiden purkaminen. 
Ruostuneet kiinnikkeet. Venttiilit. Ilmatyökalut. Ketjut ja kuljettimet. Maatalouslaitteet. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Tuote poistaa juoksutejäämät ja epäpuhtaudet erilaisilta pinnoilta. Tuote haihtuu nopeasti 
pinnalta jättämättä jäämiä, mutta muodostaa suojakerroksen. Poistaa rasvan, lian jne. sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista. 

A60
ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Juoksutejäämien, kevytöljyjen, sormenjälkien ja epäpuhtauksien nopea puhdistus ja poisto. Tuotteen 
säännöllinen käyttö pidentää komponenttien käyttöikää. Ei johda sähköä, ei aiheuta korroosiota. 
Haihtuu kokonaan, jättää erittäin ohuen suojakerroksen. Turvallinen kaikille metallipinnoille, 
useimmille kumeille, muoveille ja pinnoitteille. Tuotteen testaus suositeltavaa ennen käyttöä 
herkissä muovikohteissa tai liimakiinnitetyissä tai rasituksenalaisissa osissa. Voidaan käyttää 360° 
(ylösalaisin). 

Laskimet. Tietokoneet. Digitaaliset laitteet. Elektroniset sytytysjärjestelmät. Navigointi. 
Laitteet ja varusteet. Painetut piirit. Tutkat. Radiot. Kytkimet ja releet. Katkaisijat. Hälytys- ja 
merkinantojärjestelmät. Päätteet. Pistokkeet ja pistorasiat. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Korroosionestoaine, voiteluaine ja monikäyttöinen suojaspray. Erikoiskoostumus yhdistää 
monia ominaisuuksia: puhdistus, voitelu, ruosteisten osien irrotus ja kosteudenpoisto. Lukuisia 
käyttökohteita teollisuudessa, kotona ja työpaikoilla. 

A40 MAGIC
CORROSION INHIBITOR,LUBRICANT AND MULTI
PURPOSE PROTECTOR SPRAY 

Erinomainen tunkeutumiskyky. Löysää ruostuneet tai syöpyneet pultit, mutterit, vaijerit ja muut 
kiinnikkeet. Voitelee ja notkistaa ovien ja ikkunoiden saranat, lukot ja muut varusteet. Vähentää 
kitkaa ja ehkäisee polkimien, tuolien, ikkunoiden, hanojen ja saranoiden kitinää. Ei sisällä silikonia 
eikä likaa sitovia lisäaineita. Poistaa kosteuden pinnoilta, kuivattaa ja voitelee pitkäkestoisesti. Suojaa 
metalliosia korroosiolta. Tunkeutuu pintarakenteisiin ja suojaa lialta. Liuottaa tervaa, purukumia, 
liimaa jne. Imeytyy rasvaan ja likaan ja muodostaa pinnalle suojaavan kalvon. 

Ovi- ja ikkunamekanismit, lukot, kahvat, saranat. Kosteuden poisto polku- ja moottoripyörien, 
moottoriajoneuvojen, elektronisten koskettimien ja työkalujen jne. metallipinnoilta. Löysää ja aktivoi 
ruostuneet ja juuttuneet mekanismit. Suojaa vedelle ja ruosteelle alttiita pintoja. Liimamateriaalien, 
tervan, kumin, teippien jne., liuotus. Aseiden puhdistus ja huolto. 

Scan QR code for product video.
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Suojaa hitsausympäristön materiaaleja ja pintoja hitsaustyön yhteydessä muodostuvilta roiskeilta. 
Parantaa hitsaustyön laatua. 

A90
ANTI SPATTER SPRAY 

Tarttumista estävä tuote kaarihitsaussovelluksiin. Estää roiskeiden tarttumisen tuotteella käsitellyille 
pinnoille. Soveltuu suuttimien, hitsauskohteiden ja työkalujen suojaukseen. Ei syttyvä liuottimen 
haihtumisen jälkeen. 

Suuttimet ja suojukset. Polttimet. Työkappaleet ja osat. Jigit. Automaattinen ja puoliautomaattinen 
hitsaus. Hitsausrobotit. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Luonnollinen appelsiiniöljyuute etikettien ja tarrojen irrotamiseksi mukavasti ja helposti. Toimii 
pintaliuotusominaisuuden ansiosta tehokkaasti myös rasvanpoistoaineena. 

A104
LABEL & STICKER REMOVER 

Imeytyy suoraan pintaan ja liuottaa nopeasti liimajäämät lasista ja maalatuista pinnoista. 
Helppo ratkaisu ikkuna- ja puskuritarrojen, teippijäämien, tussi- ja värikynäjälkien ja huulipunan 
poistoon. Turvallinen käyttää kaikilla ei-huokoisilla auto-, metalli-, maali-, puskuri-, muovi- ja lasi-
ikkunapinnoilla. Ei vahingoita automaalipintoja. Puhdistaa tarrajäämät. Aerosolispray mahdollistaa 
nopean ja helpon levityksen. Toimii useilla pinnoilla ja tuoksuu miellyttävästi sitruunalle. Ei sisällä 
CFC-ponneaineita, ei vaurioita maalipintaa tai muovia, voidaan levittää isoillekin alueille hyvin 
lyhyessä ajassa. 

Turvallinen käyttää ikkunoihin, nahkaan, vinyyliin, kankaisiin, autokoreihin, maalattuihin pintoihin, 
työkaluihin, muoviin, metalliin ja puuhun. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Silikonipohjainen muotinirrotusaine. Erinomainen suorituskyky jopa erittäin korkeissa lämpötiloissa. 

A80
SILICONE LUBRICANT 

Toimii silikonipitoisuutensa ansiosta pitkäkestoisesti myös korkeissa lämpötiloissa. Voitelee, vähentää 
kitkaa ja ehkäisee kitinää kaikentyyppisissä mekaanisissa osissa. Tuote hylkii vettä, suojaa ja uudistaa 
kumipintoja. Antistaattinen ja korroosiota estävä. Ei jätä jäämiä. Ei liukene veteen. Myrkytön. 

Puhdistus- ja muotinirrotusaine tekstiili-, muovi- ja kumiteollisuudessa. Tuulilasinpyyhinmekanismit. 
Sisäpuoliset saranat, luistit tai jouset. Lumilinkojen kourut. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

AEROSOLIT    creates permanent solutions 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Musta pohjuste, joka on suunniteltu erityisesti ajoneuvolasien keraamiseen nauhaa varten. Varmistaa 
liiman täydellisen suojauksen luomalla esteen haitallisilta UV-säteiltä, jotka voivat aiheuttaa liiman 
heikentymistä. Toimii myös adheesiota edistävänä aineena. 

PU WINDSHIELD
PRIMER

Yksikomponenttinen. Nopeasti kuivuva. Suojaa uretaania haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Edistää 
uretaanin tarttumista autolasiin. 

Liimattujen pintojen käsittelyyn ennen PU-tuulilasiliiman levittämistä. Voidaan käyttää myös 
yleispohjusteena, joka edistää kiinnittymistä lasiin. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva polyuretaanipohjainen liima autolasien vaihtosovelluksissa. 

PU WINDSHIELD ADHESIVE

Yksikomponenttinen. Painumaton. Lyhyt katkaisunauha. Kylmälevitys. Nopea kovettuminen – Nopea 
kiinnittyminen. Hyvä mekaaninen kestävyys. Korkeamoduulinen. Suuri alkulujuus. Ylimaalattavissa. 

Erityisen käytökelpoinen autojen tuulilasien asennussovelluksissa. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Nopea läpimenoaika ja helppo levitys ilman esilämmitystä, ajoneuvosovelluksiin. Isosyanaattivapaa, 
AST Polymer -teknologiaan perustuva tiksotrooppinen, korkeamoduulinen tuulilasiliima. 

WINDSHIELD ADHESIVE
AST POLYMER

Tiivistää joustavasti ja varmasti ajoneuvojen tuulilasit. Levitettävissä ilman pohjustetta. 
Ympäristöystävällinen, ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, happoja eikä halogeeneja. Erittäin 
alhainen VOC-pitoisuus. Luja ja nopea alkutarttuvuus. Yksikomponenttinen, helppo levittää ilman 
esilämmitystä. Nopeasti kovettuva, miltei hajuton, korkeamoduulinen, painumaton. 

Ihanteellinen autojen lasinvaihtotehtävissä: tuuli-, taka-, sivu- ja muut kiinteät lasit. 
Kattoluukkusovellusten tiivistys ja liimaus. Soveltuu metallille, teräkselle, alumiinille, lasille, kuparille, 
sinkille ja lasikuidulle. 

SHORE A55

SHORE A55

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

AUTOALA KORJAUS-, HOITO- JA SUOJAUSTUOTTEET  
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Tehokas silikonitiiviste tiivistykseen, liimaukseen ja korjaustöihin, joissa vaaditaan 
lämmönkestävyyttä. Ihanteellinen tiiviste korkeiden lämpötilojen rakennussovelluksiin. 
Reagoi ilman kosteuden kanssa muodostaen sitkeän, joustavan silikonitiivisteen. 

HT300
GASKET MAKER RTV SILICONE 

SPRAYABLE SEALANT

Lämmönkestävyys kovettumisen jälkeen pysyvästi 250 °C, tilapäisesti jopa 300 °C. 
Asetoksikovettuva, RTV-silikoni. 100 % silikonia. Nopeasti kovettuva, erittäin luja. Kestää 
mekaanista rasitusta kovettumisen jälkeen. Pysyy joustavana alhaisissa (-40  °C) ja 
korkeissa (+250 °C) lämpötiloissa. Ei halkeile, kutistu tai haurastu. Yksikomponenttinen. 
Täyttää SCAQMD-säännön 1168 LEED-hyvityksen EQc4.1 ”Low-Emitting products” 
VOC-sisältöerittelyjen vaatimukset. 

Tiivistys- ja liimaussovellukset autoissa. Lämmitysjärjestelmien ja uunien tiivistys. 
Tiivistys- ja liimaussovellukset uunirakenteissa. Lämmityslaitteet. Pumppujen ja 
moottoreiden tiivisteet. Savupiippujen tiivistys. Muut liimaus- ja tiivistyssovellukset, 
joissa osien on toimittava korkeissa lämpötiloissa. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Yksikomponenttinen, kosteuskovettuva polyuretaanipohjainen liima autolasien vaihtosovelluksissa. 

FAST CURE PU WINDSHIELD 

Yksikomponenttinen. Painumaton. Lyhyt katkaisunauha. Kylmälevitys. Nopea kovettuminen – Nopea 
kiinnittyminen. Hyvä mekaaninen kestävyys. Korkeamoduulinen. Suuri alkulujuus. Ylimaalattavissa. 

Erityisen käytökelpoinen autojen tuulilasien asennussovelluksissa. 

SHORE A55

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Monikäyttöinen yksikomponenttinen, suorituskykyinen AST-hybridipolymeeripohjainen liima ja 
tiivisteaine yleisiin teollisuus-, kokoonpano- ja autokorikorjaussovelluksiin. 

R75

Pysyy joustavana kuplimatta, kutistumatta tai halkeilematta. Erinomainen tarttuvuus metalleihin sekä 
pohja- ja pintamaaleihin. Kestää ikääntymistä, kosteutta, sääoloja ja UV-säteilyä. Pistehitsattavissa, 
jos ei ole kovettunut. Ei vaadi esilämmitystä. Hyvät mekaaniset ominaisuudet. Ei aiheuta korroosiota 
metalleissa. Ei sisällä isosyanaattia eikä silikonia. Hyvä yhteensopivuus maalien kanssa. Optimaalinen 
työskentelyaika. Suoraan metalliin. Painumisenkestävä. 

Soveltuu suoriin ruiskutussovelluksiin pintaliimana tai laippasovelluksiin saumaliimana ja 
tiivisteaineena. Hitsaus- ja limisaumojen tiivistys rakennus- ja autoteollisuudessa. Elastinen liimaus 
metallin, muovin, lasin ja muiden materiaalien välillä. Auton lokasuojien, suojusten yms. sisäpinnoitus, 
jopa alustapinnoitus. Korroosion ja kostean akustisen tärinän sekä mekaanisten vaurioiden esto. 
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Parantaa kaasuttimen suorituskykyä ilman purkamista. Puhdistaa kaasuttimista saostumat, lietteen 
ja muut epäpuhtaudet. 

A114
CARB & CHOKE POLISH FOAM

Maksimoi kaasuttimen ja polttoainejärjestelmän suorituskyvyn ja auttaa minimoimaan 
polttoaineenkulutuksen. Soveltuu hyvin kaikenlaisille auto-, kuorma-auto- ja laivamoottoreille. Ei jätä 
tahmeita jäämiä. Poistaa tehokkaasti saostumat, jäämät ja epäpuhtaudet. Suunniteltu parantamaan 
kaasuttimen suorituskykyä ilman purkamista. Ei vahingoita happiantureita tai katalysaattoreita. 
Ei sisällä otsonikerrokselle haitallisia kaasuja. Aerosoli toimii kaikissa asennoissa ja puhdistaa 
tehokkaasti kaasuttimen ja imukanavat. 

Bensiinimoottorit, polttoainejärjestelmät, kaasuttimet ja niiden osat, yleispuhdistusaine 
maalaamattomille pinnoille. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Paikkaa, tiivistää ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. 

A107
TYRE REPAIR KIT 

Nosturia tai muita työkaluja ei tarvita. Hakeutuu renkaassa olevaan reikään ja tiivistää sen. 
Vesipohjainen. Voidaan puhdistaa helposti vedellä täytön jälkeen. Ei vahingoita rengasventtiiliä. 
Mahdollistaa puhjenneen renkaan korjauksen pyörää irrottamatta. Täyttää renkaan (1,2-2,5 bar asti), 
joten ajoneuvolla voidaan ajaa käytön jälkeen kohtuullisella nopeudella. Ei vahingoita rengasta tai 
vannetta. 

Autot, moottoripyörät, asuntovaunut, perävaunut jne. Sekä sisärenkaalliset että sisärenkaattomat 
renkaat. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Tehokas puhdistusaerosoli poistaa öljyn, rasvan, lian ja pölyn jarru- ja kytkinosista js eliminoi 
lasituksesta ja likaantumisesta johtuvan jarrujen vinkumisen ja kytkimen luiston. Pidentää jarrujen 
kestoikää ja parantaa niiden toimintaa. 

A110
BRAKE AND CLUTCH CLEANER

Poistaa tehokkaasti saostumat, kuten vuotavan jarrunesteen, rasvan, öljyn ja kovettuneet 
epäpuhtaudet. Poistaa pölyn jarru- ja kytkinosista. Vähentää levyjarrujen vinkumista ja kytkimen 
täristystä. Voidaan käyttää ilman osien purkamista, mikä säästää aikaa ja alentaa ylläpitokustannuksia. 
Haihtuu nopeasti. Ei jätä jäämiä. Tunkeutuu tehokkaasti. Vakaa, ei jätä tahroja, ei syövytä metalleja. 
Aerosoli on varustettu 360° (ylösalaisin) suihkuventtiilillä ja jatkoputkella käyttömukavuuden 
lisäämiseksi. 

Soveltuu täydellisesti puhdistukseen ja rasvanpoistoon: 

• Jarrupäällysteet • Rummut 
• Sylinterit   • Jarrukengät 
• Levyjarrupalat • Levyt 
• Kiilajarrut   • Jouset 
• Jarrusatulat • Kytkinlevyt Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 

AUTOALA KORJAUS-, HOITO- JA SUOJAUSTUOTTEET
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Modifioitu alkydihartsipohjainen suoja-aine, joka suojaa auton alustakohteita, 
jotka voivat altistua esim. kiveniskemille yms. kuormitukselle. 

A120
ANTI GRAVEL CAR UNDERBODY 
PROTECTION

Muodostaa kovan pinnan, joka ehkäisee kivien ja muiden epäpuhtauksien ai-
heuttamaa naarmuuntumista ym. kuormitusta. Yhteensopiva OEM-tekstuuri-
en kanssa. Erittäin hyvä kulutuskestävyys. Soveltuu uunikuivaukseen. Helposti 
hiottavissa kuivumisen jälkeen. 

Voidaan levittää paljaille, maalatuille ja galvanoiduille teräs- ja rst- ja alumiini-
pinnoille sekä muovi- ja epoksipinnoitetuille pinnoille. Suojaa pyöräkoteloita, 
kynnyshelmoja ja alustaa kulutusvaikutukselta ja auttaa säilyttämään alkupe-
räisen ulkonäön. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Irrottaa tehokkaasti moottoriöljyä, rasvaa ja pinttynyttä likaa. 

A115
ENGINE CLEANER

Ei vahingoita moottorikomponentteja. Puhdistaa ja suojaa moottoria. Tunkeutuu ja poistaa 
pinttyneen lian, öljyn ja rasvan moottorista. Sisältää otsoniystävällisiä ponneaineita, jotka eivät 
vahingoita ympäristöä. Vaaraton elektronisille piireille. Tunkeutuu helposti vaikeimpiinkin kohteisiin 
ja puhdistaa ne tehokkaasti. Ei vahingoita kumi- tai muoviosia tai maalattuja pintoja. Ei sisällä 
silikonia. Sisältää sitrusesanssia. 

Autot, moottoripyörät, koneet, sopii kaikentyyppisille moottoreille. 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Specially developed for cleaning, treating and protecting tyres as well as enhancing their appearance 
in one process. Enhances the appearance of weathered tires by restoring the rubber surface

A117
TYRE CLEANER & POLISH FOAM 

Easy to use. Does not contain flammable solvents.  Non-acid formula.  Self-acting foam removes 
residues and dirt. Makes tires look like new.  Cleans and cares.

Suitable to use on all kind of vehicle tires like bicycles, motorcycles, automobiles, minibuses, buses, 
trucks, lorries etc.

Skannaa QR-koodi tuotevideota varten. 



76

creates permanent solutions



77

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Ihanteellinen esim. puu-, metalli-, lasi-, pahvi- tai kasvielementtejä sisältäviin käsitöihin. Tuote soveltuu 
erinomaisesti esim. sisätilojen koristekohteisiin, messurakentajille, sisustajille ja kukka-asetelmien 
tekijöille. Metallimattaspraylla voi olla lukuisia käyttökohteita myös kodin käsityösovelluksissa tai 
kursseilla ja seminaareissa. 

METAL MATT EFFECT
SPRAY PAINT

Kestävä, hyvä peittävyys ja täyttöteho. Erinomainen tarttuvuus. Hyvä virtaus, sileä pinta. Nopeasti 
kuivuva (kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen 
paksuudesta). Soveltuu sisäkäyttöön. Kestää vettä ja tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita. Kiilto 
voi himmentyä voimakkaan hankauksen tai pyyhinnän vaikutuksesta. 

Esimerkiksi puu-, metalli-, lasi-, pahvi- tai kasvielementtejä sisältävät käsityöt. Koristemaalauskohteet 
sisätiloissa. 

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu lukuisiin käyttötarkoituksiin. Spraymaalijärjestelmä, jota käyttävät jopa kuuluisat 
graffititaiteilijat. Saatavana laaja valikoima värejä, joista suurella osalla on RAL-luokitus. 

Muodostaa sileille pinnoille pitkäkestoisen kiilon. Ei säänkestävä. Ei kestä hankausta, joten ei sovellu 
kulutukselle alttiisiin kohteisiin. 

SPRAY PAINT

METAL GLOSSY EFFECT
SPRAY PAINT

Korkea nitro-combi-laatu. Erittäin hyvä peittävyys. Tarttuu erinomaisesti useisiin pintoihin. Hyvä 
virtaus, sileä pinta. Kuivuu nopeasti. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pinta kiillotettavissa. Säänkestävä, 
valonkestävä, UV-kestävä. Naarmuuntumaton ja iskunkestävä. Nopeasti kuivuva (kuivumisaika 
riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen paksuudesta). 

Kestää vettä ja tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita. Kiilto voi himmentyä voimakkaan hankauksen 
tai pyyhinnän vaikutuksesta. Sisällön väri vastaa korkin väriä. Erittäin hyvä peittävyys. Erittäin 
korkeakiiltoinen. Erinomainen tarttuvuus. Hyvä virtaus, sileä pinta. Nopeasti kuivuva (kuivumisaika 
riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen paksuudesta). 

Soveltuu puulle, metallille, paperille, lasille, maalattaville muoveille sekä monille tekstiileille, 
erilaisiin suunnittelusovelluksiin. Soveltuu myös koristeartikkeleiden, betonikohteiden ja 
luonnonkivisovellusten suunnitteluun. 

Soveltuu sileille pinnoille, kuten metalli, puu ja lasi sekä monille pinnoitettaville muoveille. Tarjoaa 
lukuisia käyttömahdollisuuksia esim. messuosastojen rakentajille, sisustajille, kukkakauppiaille jne., 
soveltuu myös erilaisiin käsityösovelluksiin. 
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ENNEN 

JÄLKEEN 

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Ruostumattomien teräspintojen maalaukseen ja värikorjauksiin (sävy varmistettava!). 

INOX
SPRAY PAINT

Erittäin hyvä peittävyys. Tarttuu erinomaisesti useisiin pintoihin. Hyvä virtaus, sileä pinta. Sekä 
sisä- että ulkokäyttöön. Säänkestävä, valonkestävä, UV-kestävä. Naarmuuntumaton ja iskunkestävä. 
Kestää moottoriöljyjä, laimennettuja puhdistusaineita jne. Nopeasti kuivuva (kuivumisaika riippuu 
ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen paksuudesta). 

Ruostumattomien teräspintojen maalaukseen ja värikorjauksiin (sävy varmistettava!). Soveltuu 
useimmille pinnoille, esim. metalli, puu, lasi, keramiikka, paperi, kivi jne. 

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Naarmuuntuneet ja kuluneet puskurit ovat menneisyyttä. Käytetään muovipuskureiden 
naarmunpoistoon ja ilmeen parantamiseen alkuperäista rakennetta huonontamatta. Tuote voidaan 
levittää suoraan muovipinnoille ilman pohjustusta, antaa synteettisille pinnoille silkkisen kiillon. 

Korjaa nopeasti ja helposti valkoisista emalipinnoista naarmut yms. pienet vauriot. Kohteita esim. 
kylpyammeet, pesualtaat, wc-astiat, vedenlämmittimet ja jääkaapit. 

BUMPER
SPRAY PAINT

ENAMEL
SPRAY PAINT

Pitkäkestoinen kiilto ja väri. Säilyttää puskurin alkuperäisen rakenteen. Naarmuuntumaton ja 
iskunkestävä. Helppo käyttää. Nopeasti kuivuva (kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, 
ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen paksuudesta). Peittää tehokkaasti. Erinomainen tarttuvuus. 
Sopii monille synteettisille materiaaleille. 

Tarkoitettu valkoisille kiiltäville emalipinnoille. Kova, kestävä pinta. Erittäin hyvä peittävyys. 
Erinomainen tarttuvuus. Hyvä virtaus, sileä pinta. Naarmuuntumaton ja iskunkestävä. Nopeasti 
kuivuva (kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn kerroksen 
paksuudesta). 

Muovipuskureiden naarmunpoisto ja ilmeen parantaminen alkuperäistä rakennetta huonontamatta. 
Koristemaalauskohteet sisätiloissa. Antaa synteettisille pinnoille silkkisen kiillon. 

Korjaa nopeasti ja helposti valkoisista emalipinnoista naarmut yms. pienet vauriot. Kohteita esim. 
kylpyammeet, pesualtaat, wc-astiat, vedenlämmittimet ja jääkaapit. Ei sovellu suuriin korjauksiin, 
esim. pesusoikot tai kylpyammeet. 

SPRAYMAALITUOTTEET   creates permanent solutions  
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OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

Kiillottaa kultaa, hopeaa, kuparia, kromia, messinkiä, pronssia, alumiinia ja platinaa. Poistaa 
tummuudet ja muodostaa materiaalin pintaa suojaavan kalvon. 

C12

Erinomainen tunkeutumiskyky. Vähentää kitkaa. Poistaa veden ja suojaa kosteudelta. 
Suojaa metalliosia ja pintoja korroosiolta. 

Autonosien, keittiövälineiden, laattojen ja lasikuitukohteiden puhdistus ja kiillotus. 

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUEET

KÄYTTÖALUEET

Aerosoli, joka poistaa maalin useimmilta pinnoilta. Tippumaton ja valumaton aerosoli voidaan 
helposti suihkuttaa vaikeapääsyisille alueille. 

Puhdistuspyyhkeet vaativaan teollisuuskäyttöön. Poistaa käsistä öljyn, rasvan, maalin, musteen 
ja liiman. Pyyhkeen teksturoitu puoli poistaa hellästi mutta tehokkaasti kaiken pinttyneen lian. 
Pyyhkeen sileä puoli imee tehokkaasti likaa ja estää käsien likaantumisen uudelleen. Kädet 
puhdistuvat ja kuivuvat yhdellä käyttökerralla, ilman vettä. 

A108

INDUSTRIAL WIPES

Kuorii aggressiivisesti kovimmatkin maalit. Helppokäyttöinen tuote. Helppokäyttöisyys säästää 
aikaa. Tarkka suihkutus, minimaalinen tuotehukka. Suihkutus ulottuu vaikeasti saavutettaville 
alueille. Tarttuu hyvin pystypintoihin. Paksu koostumus tarttuu hyvin ja pidentää kosketusaikaa. 
Helppo puhdistus. 

Vaaraton käyttäjälle tai ympäristölle. Hyvä imukyky – lika jää pyyhkeeseen. Teksturoitu materiaali 
parantaa puhdistustehoa. Pyyhe sisältää optimaalisen määrän puhdistusainetta. Erinomainen 
puhdistusteho – jopa sitkeille epäpuhtauksille. Kätevä, yksinkertainen ja turvallinen käyttää. Sisältää 
ihoa kosteuttavaa ja suojaavaa aloe veraa. Ei jätä jäämiä. 

Kuorii kaiken maalin ja jättää paljaan metallipinnan. Poistaa akryylit, epoksit, lakat, liimat ja useimmat 
muut autoalalla käytettävät pinnoiteaineet. Kevyet teollisuusympäristöt. Ei saa käyttää lasikuituun, 
muoviin, styreenimuoveihin, vinyyliin tai linoleumiin. 

Vaativien epäpuhtauksien poisto: liimat, tiivistejäämät, bitumi, silikoni, muste, öljy, rasva, 
voiteluaineet, maalit ym. Voidaan käyttää käsien puhdistukseen. 

PAINT REMOVER

METAL POLISH

INDUSTRIAL REPAIR, CARE, PROTECTIVE PRODUCTS
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XFG04 XFG07

XFG06AKT350

AKT351AKT353

AKT121 (400ml)AKT123 (600ml)

XTM00 24 XTM00 24 XTM00 24 XTM00 24 BYM4 96

AKT122 (600ml)

Levityssuutin 
10 kpl 

PU-vaahtopilli  
10 kpl 

Sekoitin kemialliselle 
ankkurille  

Tiivistemakkarasuutin  Työkalusarja tiivis-
teen viimeistelyyn 

Varastokoodi  Laatikko Varastokoodi  Laatikko Varastokoodi  Laatikko Varastokoodi  Laatikko Varastokoodi  Laatikko 

TARVIKKEET   creates permanent solutions  
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TAPES

Liukuesteteippi 
Liukuesteteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Kaksipuolinen akryyliteippi 
Peitenauha - Kuumaliima 50° 
Peitenauha - Kuumaliima 50° 
Peitenauha - Kuumaliima 50° 
Peitenauha - Kuumaliima 50° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 60° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 60° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 60° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 60° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 80° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 80° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 80° 
Peitenauha - Luonnonkumiliima ja Semi Creep -paperi 80° 
Ilmastointiteippi, harmaa 
Ilmastointiteippi, musta 
Ilmastointiteippi, punainen 
Ilmastointiteippi, keltainen 
Ilmastointiteippi, vihreä 
Ilmastointiteippi, sininen 
Varoitusteippi 
Varoitusteippi 
Varoitusteippi 
Varoitusteippi 
Lattiamerkintäteippi 

25 mm X 5 m 
50 mm x 15 m
10 mm x 5 m
15 mm x 5 m
20 mm x 5 m
24 mm x 5 m 
30 mm x 5 m
40 mm x 5 m 
50 mm x 5 m 
18 mm x 25 m 
24 mm x 25 m 
36 mm x 25 m
48 mm x 25 m  
18 mm x 35 m 
24 mm x 35 m 
36 mm x 35 m 
48 mm x 35 m 
18 mm x 35 m 
24 mm x 35 m 
30 mm x 35 m 
48 mm x 35 m 
48 mm x 40 m 
49 mm x 40 m 
48 mm x 40 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
50 mm x 180 m 
50 mm x 360 m
70 mm x 180 m 
70 mm x 360 m
50 mm x 25 yds

PRODUCT NAME TYPE BOX / PCS

48
24
100
70
60
44
60
30
30
96
72
48
36
96
72
48
36
96
72
48
36
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
72
24
24
12
24

TEIPIT    creates permanent solutions 






