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• Savas kémhatású
• Átlátszó színben
• Rendkívül rugalmas, nem reped, nem zsugorodik
• Kül- és beltérre
• Öregedés és UV-álló
• Nem színezôdik el
• Ellenáll az igénybevételnek
• Nedvesség- és gombásodásálló

Szilikon Tömítô Ragasztó
A háztartás és a szakipari munka nélkülözhetetlen eleme, mert:
• rugalmasan eltömíti a réseket, hézagokat (pl. vizes helyiségek burkolatainál, csövek,
lefolyók illesztéseinél, szellôzô berendezés elemeinek csatlakozásánál, ajtók, ablakok
beépítésénél, tetô héjazat áttöréseinél)
• tartós, vízálló ragasztást biztosít (pl. sérült csempelapok pótlásakor, bútor alkatrészek
felragasztásakor, szegélyek, takaróelemek, könyöklô, párkány, profilok rögzítésekor)
Kiválóan tapad üveg, porcelán, mázas kerámia, eloxált alumínium, kemény PVC és fa
felületen. Természetes kövek, mûkô és beton esetén alkalmazása nem javasolt. A
mûanyagok sokfélesége miatt tapadási próbát kell végezni. A ragasztandó tárgy súlyától
függôen ideiglenes rögzítésre szükség lehet (pl. Pattex Power Tape vagy Pattex Fix
Montázs szalaggal). Egyszerû és professzionális kivitelezést tesz lehetôvé!

ÚJ

Megoldás
minden
tömítési
feladatra!

Újítsd meg fürdôszobád a Ceresit
easy for You szilikonnal!
Ajánljuk vizes helyiségek csatlakozási hézagainak tartósan rugalmas
tömítésére. Felhordása nem igényel szakértelmet, a kinyomott
szilikon egy vizes ujjal elsimítható, a felesleges anyag nedves
szivaccsal letörölhetô. A kész felületet 6 órán át nem érheti
nedvesség és legalább 24 óráig kerülni kell vegyszerek
alkalmazását. Jelen termék használatával garantáljuk,
hogy legalább 5 évig nem jelenik meg a penész
a felújított felületeken. Garanciális feltételek a
www.ceresit.hu honlapon és a terméken.
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Kiszerelés

db/raklap

Ceresit CS 7 Fali akril

fehér

1578983

8691451006448

20 db

280 ml

1800

Ceresit CS 11 Fali akril

fehér

1408259

4015000414531

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 16 Neutrális szilikon

transzparens

1411372

4740008501357

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 26 Neutrális szilikon nagy igénybevételre

transzparens

1411375

4740008501371

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 23 Üvegezô és akvárium szilikon

transzparens

1411374

4740008501364

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 24 Univerzális szilikon

fehér

1408258

4015000414548

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 24 Univerzális szilikon

transzparens

1408255

4015000414555

12 db

300 ml

1200

Ceresit Szilikon Tömítô Ragasztó

transzparens

1655999

4015000423816

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

transzparens

1573792

8691551080400

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

fehér

1573257

8691451080417

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

szürke

1574673

8691451080431

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

manhattan

1574650

8691451080424

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

bahama

1573393

8691451080318

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

silver

1573774

8691451080875

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

antracite

1573247

8691551080882

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

cream

1573773

4015000403832

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

rosa

1573763

8691451080936

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

jazmine

1574802

8691451080943

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

natura

1574651

4740008501043

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

caramel

1573241

8691551080325

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

siena

1573784

4740008501067

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

clinker

1573211

4015000403931

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

terra

1573789

8691551080448

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

chocolate

1573764

8691451080868

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

mint

1574654

8691551080929

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

amazon

1573859

4015000403863

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

olive

1573796

4015000403900

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

crous

1573775

8691551080912

12 db

280 ml

1200

Ceresit CS 25 Szaniter szilikon

ocean

1574804

4015000403887

12 db

280 ml

1200

Ceresit Easy for You

fehér

1651340

4015000423564

12 db

280 ml

1200

Ceresit Easy for You

fehér

1651946

4015000423625

12 db

150 ml

1200

Ceresit CS 27 Bitumenes zsindelytömítô

fekete

1411190

4740008501388

12 db

300 ml

1200

5 év penészállósági
garancia

Ceresit CS 29 Poliuretán tömítô

szürke

771100

4740008500978

12 db

300 ml

1200

Ceresit CS 29 Poliuretán tömítô

szürke

847657

4740008501036

12 db

600 ml

kiváló tapadás

Ceresit CS 28 Hôálló szilikon 260°C

vörös

1411188

4740008501340

12 db

300 ml

1200

hôállóság:
-50oC - +120oC

Ceresit CS 38 Hô és lángálló tömítô 1200°C

fekete

1411371

9000100622943

12 db

300 ml

1560

Ceresit FT 101 Flextec tömítô ragasztó

szürke

1402773

4015000414401

12 db

280 ml

1200

118337

4015000090087

12 db

1 db

Fugenhai (fugacápa)
Ceresit Univerzális purhab

576173

4740008200106

12 db

500 ml

780

Ceresit Univerzális purhab

565007

4740008200014

12 db

750 ml

624

Ceresit Pisztolyos purhab

566516

4740008200045

12 db

750 ml

768

Ceresit Téli purhab

566519

4740008200069

12 db

750 ml

624

Ceresit Téli pisztolyos purhab

566541

4740008200083

12 db

750 ml

768

Ceresit Purhab tisztító

1435378

4740008200601

12 db

500 ml

960

Ceresit tömítési megoldások

Megéri minôséget vásárolni!
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Terméktanácsadás: 06-30-919-2926

• Átfesthetô
• Fehér
• Kül- és beltéri használatra
• Idôjárásálló
• Minimálisan zsugorodik

• Átfesthetô
• Fehér
• Kül- és beltéri használatra
• 30 mm-ig

• Semleges kémhatású
• Transparens
• Nem reped, nem zsugorodik
• Rugalmas
• UV-, idôjárás- és vízálló
• Kül- és beltéri használatra
• Ellenáll enyhe savaknak, lúgoknak
• Hôállóság -40°C és +80°C között

• Semleges kémhatású
• Transparens
• Kiválóan tapad alapozás nélkül is
• Minimális szagkibocsátás
• Gyorsan szárad
• Nem reped, nem zsugorodik
• Rendkívül rugalmas
• UV-, idôjárás- és vízálló
• Kül- és beltéri használatra
• Hôállóság -40°C és +150°C
között

• Savas kémhatású, oldószert nem
tartalmaz
• Állatokra (halak, hüllôk),
növényzetre ártalmatlan
• Könnyû alkalmazás
• Átlátszó
• Öregedés- és idôjárásálló
• Vízálló, nem penészedik
• Nem reped, nem zsugorodik
• Rugalmas
• Kül- és beltéri használatra
• Hôállóság -40°C és +120°C
között

• Savas kémhatású
• Átlátszó és fehér színben
• Nedvesség- és
gombásodásgátló
• Kül- és beltéri használatra
• Öregedés- és idôjárásálló

CS 7
Fali akril

CS 11
Fali akril

CS 16
Neutrális szilikon

CS 26 Neutrális szilikon
nagy igénybevételre

CS 23
Üvegezô és akvárium szilikon

CS 24
Univerzális szilikon

Ajánljuk nyílászárók csatlakozási fugáinak, kisebb
falrepedések, lábazati szegélyek tömítésére, valamint
gipszkartonozás során sarkokban, rozetták, díszlécek
hézagainál, eltérô fajtájú anyagok csatlakozásánál.
Megtapad gipszen, betonon, vakolaton, téglafalon,
fán, eloxált alumíniumon.

Ajánljuk nyílászárók csatlakozási fugáinak, kisebb
falrepedések, lábazati szegélyek tömítésére, valamint
gipszkartonozás során sarkokban, rozetták, díszlécek
hézagainál, eltérô fajtájú anyagok csatlakozásánál.
Megtapad gipszen, betonon, vakolaton, téglafalon,
fán, eloxált alumíniumon. Magasabb minôségû
kivitelezést tesz lehetôvé.

Ajánljuk fa, fém és mûanyag nyílászárók üvegezésére,
cement és mésztartalmú építôanyagok, fémfelületek tömítésére. Fagyasztó- és hûtôkamrákban, valamint fémbôl
készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagainak tömítéséhez.

Ajánljuk tükörragasztáshoz, fa, fém és mûanyag
(PVC, UPVC) nyílászárók üvegezésére, cement, mész
és fémfelületek és nedvességnek erôsen kitett helyiségek
(fürdôszoba) dilatációs hézagainak tömítéséhez.
Magasabb minôségû kivitelezést tesz lehetôvé.

Ajánljuk fa, mûanyag és alumínium nyílászárók
üvegezési munkálataihoz. Kiválóan tapad üveg
felületekhez, így akváriumok falának ragasztására
és tömítéséhez is alkalmas.

Ajánljuk ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád,
zuhanytálca és mosdókagyló, valamint zuhanykabin és
fürdôkád beépítés esetén a csatlakozási hézagok
vízhatlan tömítésére. Víz- és szennyvízvezetékek, PVC
csövek illesztéseinek tömítésére.

• Savas kémhatású
• 22 színben
• Penész- és gombásodásgátló
• Ellenáll a tiszítószereknek
• Rendkívül rugalmas
• Nem reped, nem zsugorodik
• UV- és idôjárásálló
• Kül- és beltéri használatra
• Hôállóság -40°C és +120°C
között

• Bitumen tartalmú
• Fekete
• Víztaszító
• UV álló
• Azbesztmentes
• Nem csöpög, nem folyik
• Hôállóság: -30°C és +80°C
között

• Víz- és vegyszerálló
• Szürke
• Ellenáll a gyenge savaknak,
lúgoknak
• Elviseli a nagy mechanikai
igénybevételt (pl. targonca forgalom)
• Rendkívül rugalmas
• Kiválóan tapad az általános
építôanyagokhoz
• Hôállóság -40°C és +80°C
között

• Magas hôállóság 260°C-ig
(rövid ideig akár +315°C)
• Piros
• Rugalmas
• UV- és idôjárásálló
• Ellenáll enyhe lúgoknak, savaknak és olajszármazékoknak
• Savas kémhatású

• Extrém hôállóság +1200°C-ig
• Fekete
• Közvetlen lángnak is ellenáll
• Kiváló tapadás csaknem valamennyi felülethez
• Nem zsugorodik
• Átfesthetô

CS 25
Szaniter szilikon

CS 27
Bitumenes zsindelytömítô

CS 29
Poliuretán tömítô

CS 28
Hôálló szilikon

CS 38
Hô- és lángálló tömítô

Ajánljuk vizes helyiségek (pl. fürdôszoba,
mosókonyha, konyha, WC, vizes blokkok) fali
csatlakozási és tágulási hézagainak (pl. helyiség
sarkai, kád és falfelület, ajtótok valamint küszöb és
burkolat találkozásánál) rugalmas és penészálló
tömítésére.

Ajánljuk zsindelytetôk vízálló tömítésére és
tetôszerkezeti elemek (kémény, tetôtéri ablak, antenna)
csatlakozási hézagainak tömítésére, ragasztására.
Alkalmas továbbá cserép, bádog, bitumenes stb.
tetôfedéshez. Ereszek, csatornák illesztési hézagainak
kitöltésére. Kiválóan tapad nedves felületekre (enyhe esô
során is végezhetô vele javítási munka).

Ajánljuk dilatációs és mozgási hézagok, valamint fal
és padló csatlakozások tömítésére (pl. beton és beton
felületek között és járdák és ház külsô fali lábazatok
közötti rések tömítésére).

Ajánljuk erôs hôterhelésnek kitett felületek közötti
rések tömítésére, rögzítésére pl. kemencék, kémények
és hôhatásnak kitett fém alkatrészek közötti hézagok
kitöltésére. Pl. sütôajtó üveg visszaragasztására,
motorok, szivattyúk tömítésére.

Ajánljuk vibrációmentes, extrém hôhatásnak
kitett, tûzzel érintkezô felületek, hézagok tömítéséhez,
tûzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és
rögzítéséhez, füstelvezetôk kialakításához. Pl.
kemencék, kandallók, kémények és grillsütôk
valamint égési terek- üvegajtajának rögzítésére.

• Szürke színben
• Átfesthetô
• Rugalmas, repedésáthidaló, rezgésálló
• Akár 2 cm-es rések kitöltésére is alkalmas
• UV-, öregedés és idôjárásálló
• Nedves felületeken is jól
megtapad
• Kül- és beltéri használatra
• Nem csepeg, nem húz szálat,
a ragasztás néhány percig
korrigálható
• Hôállóság -30°C és +80°C között

FT 101
Extra rugalmas tömítô és ragasztóképes helyettesíteni a poliuretán, szilikon
és akril tömítô anyagokat

Ajánljuk az építôiparban jellemzôen elôforduló anyagok rugalmas ragasztásához, közöttük lévô mozgási
hézagok és rések tömítéséhez, tükörragasztáshoz. Pl. párkányok, könyöklôk, csatornák, ereszek beépítéséhez,
leesett kültéri kövek/lapok visszaragasztására.

• Egységes tömör habszerkezet
• Nem zsugorodik
• Kötési idô 1 óra
• Jó hô és hangszigetelô képesség
• +5°C feletti alkalmazáshoz
• Kapható 500 és 750 ml-es csôrös, valamint
750 ml-es pisztolyos kiszerelésben

Nyári purhabok
Ajánljuk nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez,
hangszigetelt válaszfalak készítéséhez.

• Egységes tömör habszerkezet
• Nem zsugorodik
• Kötési idô 1 óra
• Jó hô és hangszigetelô képesség
• -10°C feletti alkalmazáshoz
• Kapható 750 ml-es csôrös, valamint
750 ml-es pisztolyos kiszerelésben

Téli purhabok
Ajánljuk nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez,
hangszigetelt válaszfalak készítéséhez.

