
Szín: szürke

Sûrûség: kb. 1,4 g/cm3

Keménység (Shore A): 40

Hôállóság: -30°C – +90°C

Zsugorodás: max. 1 %

Nyitott idô: 20 perc

Bôrösödés kezdete: 15 perc

Kötésidô: 2,7 mm / 24 óra

Repedésáthidaló képesség: max. 20 mm

UNIVERZÁLIS
•  Szinte minden anyag ragasztásához és tömítéséhez
•  Szinte minden alkalmazási körülményre
•  Diszperziós festékkel átfesthetô
•  A természetes köveket nem színezi el
•  Tömör felületek egymáshoz ragasztásához  

is alkalmas

•  UV- és idôjárásálló
•  Nagy rugalmasságú
•  Nagy mechanikai ellenálló képességû
•  Repedésáthidaló, rezgésálló
•  Gyakorlatilag nem zsugorodik

ELLENÁLLÓ

TömíT
RagaSZT
KITöLT

•  Nagy kezdeti tapadás
•  Alacsony hômérsékleten is könnyen adagolható
•  Esôben is felhordható
•  Nem csepeg, nem húz szálat
•  Oldószermentes

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • Tel.:+36-30-919-2926  

• www.ceresit.hu

KöNNYEN  
aLKaLmaZHaTÓ

KöNNYEN  
aLKaLmaZHaTÓ

ELLENÁLLÓ 

UNIVERZÁLIS

15mÛSZaKI aDaTOK

aLKaLmaZÁSI öTLETEK

Ceresit FT 101
TömíT • ragaszT • kiTölT



Repedéskitöltés kültérben  
(pl. vakolaton)

Horganyzott felületek  
ragasztása, tömítése

Szivárgások megszüntetése 
pl. előtetők, télikertek  

fedéseinél

Szárazépítő lemezek (pl. 
WEDI, XPS, gipszkarton stb.) 
ragasztásához, tömítéséhez

Tetőablakok, bevilágítók, 
szellőzők tömítése akár 

esőben is

Nyílászárók hézagainak 
tömítése 

Panelek, homlokzatok 
dilatációs hézagainak kitöltése

MULTIFUNKCIONÁLIS  
RAGASZTÓANYAG

A legtöbb hagyományos tömítô termék nem kínál 
teljeskörû megoldást a felhasználó részére!

Az FT 101 az ideális megoldás, mert míg

•  az akrilok rugalmassága és vízállósága korlátozott

•  a szilikonok nem festhetôek, nem tapadnak meg nedves felületen, 
ragasztó erejük sok esetben nem elegendô

•  a poliuretánok kevésbé állnak ellen az UV-sugárzás hatásainak,
alacsony hômérsékleten nem alkalmazhatóak, nedvességre  
érzékenyek az alkalmazás során, könnyen szennyezôdnek

addig az FT 101 ezekre a problémákra megoldást kínál.

TömíT • ragaszT • kiTölT

VÁLaSSZa a CERESIT FT 101 ExTRa RUgaLmaS 
TömíTôT éS RagaSZTÓT, amI a HENKEL ÁLTaL 
KIFEjLESZTETT, SpECIÁLIS pOLImEREKRE épüL!

aLKaLmaZÁSI péLDÁK

Tömít, ragaszt, kitölt. Szinte 
minden anyaghoz. 

Kőműveseknek, 
tetőfedőknek, 

ácsoknak, festőknek, 
nyílászáró beépítőknek, 
villanyszerelőknek stb.

Extra  
rugalmas tömítő és  

ragasztó. Képes helyettesíteni az akril, 
szilikon és poliuretán tömítő anyagokat. 

Még vizes felületre is, 
nem hagy foltot, a 

természetes köveket  
nem színezi el.

UV- és időjárásálló. 
Könnyű adagolhatóság 

még 5°C alatt is.

Csatlakozási hézagok tömítése 
kültérben (pl. beton esetén), 

vagy lépcsőburkolatok és lába-
zatok illeszkedési hézagainál

Nedves felületen is alkalmazható.

Alkalmazása idô- és  
költségmegtakarítással jár.

Szinte minden  
anyaghoz.

Nem kell alapozni.

Könnyen  
adagolható. 

Nem hagy foltot.

Jóval rugalmasabb 
mint a poliuretán 

tömítôk.

Egyszerûen  
használható, 
nem csepeg, 

nem húz szálat.

UNIVERZÁLIS

SZÁMOS  
SZAKMÁBAN

SZINTE MINDEN 
 FELÜLETRE

MINDEN IDőJÁRÁSI 
KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT


