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KEDVES OLVA SÓ
Napjainkban a ragasztástechnika egy sor fejlett technológia alapját

Az innovatív építőanyagok megkönnyítik, meggyorsítják a munkát,

képezi, ahhoz pedig, hogy a lehető leghatékonyabban végezzük el

használatukhoz azonban a szakembernek is alkalmazkodnia kell.

a kötési munkálatokat, eltérő ragasztási technológiát kell alkalmaznunk

Gyakorlati és elméleti tudását egyaránt bővítenie kell ahhoz, hogy

a különféle szerkezeti anyagokhoz. Az sem mindegy, hogy egyes burko-

ezeket a modern anyagokat megfelelően tudja alkalmazni kivitelezési

lóanyagok, fémek, üvegek vagy éppen műanyagok kötése során milyen

feladatai során.

állagú ragasztóanyagot használunk, hiszen a folyékony és a szilárd
ragasztók, valamint a ragasztópaszták más-más tulajdonságokkal és

Az újHÁZ Centrum ragasztástechnikai termékeit bemutató kiadvány

más-más kémiai reakciót kiváltva működnek.

célja, hogy áttekintő, széles körű információval szolgáljon jelenleg
a piacon elérhető, kötési munkálatokhoz használható termékekről.

Az építőiparban dolgozóként Ön is tudja, annak ellenére,hogy a területen a legfontosabb ragasztóanyagok közé a mész, a cement és

A termékekről bővebb információért forduljon bizalommal az újHÁZ

a gipsz tartozik, számos más kötőanyagot is használnia kell a minden-

Centrum kereskedések értékesítő kollégáihoz!

napokban. A szigetelőlapokat bitumennel telepíti, a hézagokat különféle
tömítőanyagokkal tölti ki, a hidegburkolatokat cementhabarccsal rögzíti,
de egyre gyakrabban veszi a kezébe a polimer vizes diszperziókat is.

Üdvözlettel:

újHÁZ Centrum
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A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

ELŐKÉSZÍTÉS
ALAPOZÁS

BAUMIT GRUND

BAUMIT SUPER

AL AP OZÓ

Termékleírás

TA PA DÓHÍD

• kék színű
• vizes bázisú
• műgyanta diszperzió
• nedvszívást kiegyenlítő és tapadásjavító,
de nem párazáró alapozó bevonat

Termékleírás

• speciális diszperzió bázisú
• oldószermentes
• kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd
• nem nedvszívó aljzatokhoz
• nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület

Anyagszükséglet

kb. 150 g / m²

Anyagszükséglet

kb. 0,3 kg / m² érdességtől függően

Felhasználás

• alapfelületek (mész-, cement vakolatok, beton,
égetett agyag) előkezelésére
• cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós
kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető
vízszigetelések felhordása előtti alapozásra,
pormegkötésre
• nedvszívó képesség kiegyenlítésére
• tapadás javítására.

Felhasználás

• alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken
(pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál),
• különböző szennyezett aljzatokon
• kül- és beltéri felhasználásra
• alkalmas mész-cement gépi vakolatok tapadásának
elősegítésére betonfelületeken.

Kiszerelés

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Kiszerelés

1 kg, 5 kg, 20 kg

ICHGRUND
LB-KNAUF ESTR

LB-KNAUF TIEF

E N G RU N D

MÉLYA LA POZÓ

ALAPOZÓ
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PRIMER

Termékleírás

• felhasználásra kész esztrichalapozó
• alkáliálló
• műanyagdiszperziós kötőanyagot tartalmazó alapozó

Anyagszükséglet

higítva: 1:1 kb. 0,1 kg / m²
higítás nélkül: kb. 0,18 kg / m²

Felhasználás

• anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítők
felhordása előtt a beton és cementesztrich
alapfelületek alapozására alkalmas

Kiszerelés

1 kg, 5 kg, 15 kg

Termékleírás

• felhasználásra kész
• alkáliálló
• vizes diszperziós kötőanyagú
• felületelőkészítő alapozó

Anyagszükséglet

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással
állapítható meg:
• gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l / m²
• erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l / m²

Felhasználás

• kül- és beltéri felhasználásra
• még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós
festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére
• gipszkarton építőelemek burkolását megelőző
alapozásra
• mész-cement és gipsz alapú vakolatok felületerősítő
előkészítésére alkalmas

Kiszerelés

1 liter, 5 liter, 15 liter

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

ELŐKÉSZÍTÉS
ALAPOZÁS

MAPEI ECO PRIM

G
MAPEI PRIMER AL APOZÓ

GRIP

MŰGYA NTA BÁ ZI

AL AP OZÓ

SÚ

Termékleírás

• nagyon alacsony
• illékony szervesanyag kibocsátású (VOC)
• akrilgyanta-bázisú
• felhasználásra kész
• szilikahomok tartalmú
• vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó

Termékleírás

• vizes diszperziós
• bármely aljzatra felhordása után, rugalmas, tömör
és fényes fóliát alkotva szárad meg
• ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet
• javítja a festékek, tapétaragasztók, burkolólap
ragasztók és vakolóhabarcsok tapadását is

Anyagszükséglet

0,20-0,30 kg / m² az aljzat nedvszívó képességétől
függően

Anyagszükséglet

0,1-0,2 kg / m² a használattól függően.

Felhasználás

• kül- és beltéri felhasználásra
• beton, tégla, vibropréselt betonelemek, gipsz és
pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható
• hidegburkolati ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő
és simítóanyagok tapadásjavítására nem nedvszívó
felületeken

Felhasználás

• gipsz felületek kezelésére
• kerámia burkolólapok fektetése előtt
• tapadóhídként
• gipsz bázisú szórható vakolatokhoz
• kiegyenlítő-habarcsok tapadásának javítása cementkötésű-, gipsz-, kerámia- és márványfelületeken

Kiszerelés

1 kg, 5 kg, 10 kg

Kiszerelés

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

ND EASY H130
MAPEI MAPEBA
ALAG
SZ
SAROKERŐSÍTŐ
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Termékleírás

• vízzáró és párazáró
• rugalmas és alakítható
• lúgálló gumírozott szövet

Felhasználás

• vízszigetelő rendszerek és folyékony fóliák
hajlaterősítésére
• különböző vízszigetelő termékekkel együtt
használható
• kül- és beltéri felhasználásra
• alkalmas sarkok vízszigeteléséhez falak, illetve falés padlócsatlakozásoknál, teraszok és erkélyek stb.
mozgási hézagainak rugalmas vízszigeteléséhez

Kiszerelés

30 m

A ND S A
MAPEI MAPEBKE
RŐSÍTŐ SZ AL AG
ÖNTA PA DÓ SA RO

Termékleírás

• butyl gumiból álló
• öntapadó szalag
• külső felületén lúgálló, nem-szőtt polipropilén
szövettel kasírozva
• kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő
rendszernek

Anyagszükséglet

0,1-0,5 kg / m² a kezelt felület nedvszívó képességétől
és porozitásától függően

Felhasználás

• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban
• különböző típusú anyagok közötti szigetelés
(bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű
esztrichek)
• kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl.
ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok

Kiszerelés

25 m × 10 cm-es tekercs

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

S
ELŐKÉSZÍTÉLÉ
S

KENHETŐ VÍZSZIGETE

UA STOP BAND
LB-KNAUF AQSZ
AL AG
H AJLATERŐSÍ TŐ

A
FOLYÉKONY FÓLI

Termékleírás

• kézzel felhordható
• készrekevert
• legalább két rétegben alkalmazandó
• felújításhoz és új építéshez is

Anyagszükséglet

• durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg / m²
rétegenként
• sima felületeknél: 0,35-0,5 kg / m² rétegenként

Termékleírás

• rugalmas hajlaterősítő szalag
• vízzáró

Felhasználás

• bel- és kültéri használatra
• függőleges és vízszintes felületekre
• padló- és falfűtés esetén is
• teraszok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs
hézagokon való áthidalására is használható

Felhasználás

• vizes helyiségekben előforduló szigetelési
feladatokra használjuk
• lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok,
cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat,
gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich

Kiszerelés

10 m, 50 m

Kiszerelés

5 kg, 20 kg

ND PE 120
MAPEI MAPEBAAL AG
SA ROKERŐSÍTŐ
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STOP PLUS
LB-KNAUF AQUBEALTÉRI

UM W P S
MAPEI MAPEG
GE TELŐ

SZ

KENHE TŐ VÍZSZI

Termékleírás

• PVC szalag
• vízzáró és páraszigetelő
• rugalmas és alakítható
• nem lúgálló

Felhasználás

• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró
kialakítására
• Mapegum WPS-sel készült szigetelésekhez
• csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigeteléséhez fürdőszobákban, zuhanyzókban, konyhákban

Kiszerelés

50 m × 12 cm

Termékleírás

• gyorsan száradó
• rugalmas
• kenhető beltéri vízszigetelő anyag

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg / m² rétegvastagság mm-enként

Felhasználás

• felszívódó nedvességnek és folyamatos vízterhelésnek nem kitett
• beltéri padló- és falfelületek rugalmas, repedés
áthidaló vízszigetelése
• alkalmazható kerámia burkolólapok vagy kőlapok
fektetése előtt

Kiszerelés

5 kg, 10 kg, 25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

A S T OP FL E X
LB-KNAUF AQUTELÉS KÜL- ÉS BELTÉRI
GE
KENHE TŐ VÍ ZSZI

Termékleírás

• rugalmas, kenhető vízszigetelés
• kézzel felhordható
• legalább 2 rétegben alkalmazandó
• kézi feldolgozhatóságú
• felújításhoz és új építéshez is
• vízzáró
• szálerősített

Anyagszükséglet

1,5 kg / m² / mm

Felhasználás

• pincék külső ill. belső falainak,
• fürdőszobák
padlófelületeinek és oldalfalainak,
• zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel
rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz
elleni szigetelésére alkalmazható.
• víztározók,
• élmény- és úszómedencék,
• teraszok és erkélyek burkolat alatti
vízszigetelésére is

Kiszerelés

4 kg, 20 kg

0
MURE XIN AE 10
SÍ TŐ LEMEZ
SZÜLTSÉGMEN TE
SZIGET ELŐ ÉS FE

Termékleírás

• vízzáró
• feszültségmentesítő
• rugalmas
• repedésáthidaló, alkáliálló szigetelőés elválasztólemez

Felhasználás

• hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti
biztos szigeteléshez ajánlott
• gyors további munkálatokat tesz lehetővé
• közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés
készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón,
zuhanyzókban, fürdőszobákban
• lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain,
valamint üzemi konyhákban

Kiszerelés

30 m²

Termékleírás

• kétkomponensű
• -20°C-ig rugalmas
• cementkötésű habarcs
• 2 féle szín: normál/világos

Anyagszükséglet

• 1,7 kg / m² rétegvastagság mm-enként simítóval
felhordva
• 2,2 kg / m² rétegvastagság mm-enként szórással
felhordva

Felhasználás

• erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék
vízszigetelésére

Kiszerelés

(B komponens) 8 kg kanna
(A komponens) 24 kg-os zsák

STIC
MAPEI MAPEL A(A , B) KENHE TŐ VÍZSZIGE TELŐ
KÉ TKOMPONEN

SŰ

A komponens
B komponens
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A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

S
ELŐKÉSZÍTÉŐK
ALJZATKIEGYENLÍT

PL AN ECO 20 MÍTÓH ABARCS
MAPEI ULTR AAT
KIEGYENLÍ TŐ SI

ELL ST 330
MURE XIN LE W
AT KIEGYENLÍ TŐ

ÖN TERÜLŐ AL JZ

STANDA RD AL JZ

Termékleírás

• poralakú
• cement- és műgyantadiszperzió tartalmú
• szálerősített, zsugorodás kompenzált
• hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő

• gyorskötésű
• gyorsszáradású
• önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² / mm

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² rétegvastagság mm-enként

Felhasználás

• beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok
ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt
3-30 mm rétegvastagságig
• járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után
• különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek
kiegyenlítésére
• 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén
kvarchomok hozzáadása szükséges (10%)
• alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél

Felhasználás

• új és meglévő beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú
kiegyenlítésére
• és szintkülönbségeinek megszüntetésére
• alkalmas görgős székek és bevásárlókocsik alá
• csak beltérben használható
• jellemző alkalmazási területei a kórházak, hotelek,
színházak, iskolák és bevásárlóközpontok

Kiszerelés

25 kg

Kiszerelés

23 kg

LLO QUAT TRO
BAUMIT NIVEAT
KIEGYENLÍTŐ

PLUS 3-15
LB-KNAUF NIVO
IEGYENLÍTŐ
ÓK
ÖNTERÜLŐ PADL

ÖNTERÜLŐ AL JZ

Termékleírás

9

Termékleírás

• speciális kötőanyagú
• por alakú
• önterülő aljzatkiegyenlítő sík és homogén
alapfelületek kialakítására padlóburkolás előtt,
beltéri felhasználásra, 1-20 mm

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg / m² / mm

Felhasználás

• cement-, magnezit-, gipsz-, és gyorskötésű cement
esztrichek felületének kiegyenlítésére és sík
felületek kialakítására 1-20 mm-es vastagságban
• régi és új épületek padlóburkolása előtt

Kiszerelés

25 kg

Termékleírás

• önterülő aljzatkiegyenlítő
• géppel is felhordható
• 3-15 mm vastagságban alkalmazható
• beton, műkő, mozaiklap és cementesztrich felületre

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² mm-enként

Felhasználás

• régi és új lakóépületek, középületek beton és
cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas
• fedett kültérben és beltérben egyaránt
felhasználható
• padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is
alkalmas

Kiszerelés

25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.
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RAGASZTÁS
COL BA SIC
BAUMIT BAUMA Ó
BURKOL AT R AG

C1

Termékleírás

• cementbázisú
• por alakú
• élelmiszerbarát
• víz-, és fagyálló
• műanyag adalékokkal javított
• hidraulikusan kötő
• vékonyágyazású ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

Kb. 3 kg / m², a csempehátlap típusától függően

Felhasználás

• kis és középes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia
burkolólapok (500 cm² -ig) ragasztására
• beltérben cementbázisú aljzatokra

Kiszerelés

25 kg

BURKOL AT R AG

Termékleírás
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Termékleírás

• cementbázisú
• por alakú
• élelmiszerbarát
• víz-, és fagyálló
• műanyag adalékokkal erősen javított
• hidraulikusan kötő
• vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m² a burkolólap hátlapjától és
az alapfelülettől függően

Felhasználás

• kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok,
természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő
ragasztására
• bel- és kültéri felhasználásra
• különösen alkalmas nagy mechanikai,
termodinamikai terhelésnek kitett felületekre
• meglévő burkolatra, csempét csempére történő
ragasztásra is

Kiszerelés

25 kg

C OL
BAUMIT BAUMA Ó
BURKOL AT R AG

ASZT

• cementbázisú
• por alakú
• flexibilis
• élelmiszerbarát
• víz-, és fagyálló
• műanyag adalékokkal erősen javított
• hidraulikusan kötő
• vékonyágyazású ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m² a csempehátlap típusától függően

Felhasználás

• kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok szokásos építőipari alapfelületeken történő ragasztására
• bel- és kültéri felhasználásra
• mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett
felületekre
• nedvszívó burkolatok ragasztására

Kiszerelés

25 kg

OL

FL E X M A R MOR

ASZT

Termékleírás

• fehér színű
• cementbázisú
• víz- és fagyálló
• emelt minőségű
• hidraulikus kötésű
• középágyazású (max. 20 mm)
• flexibilis ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m², a burkolólap hátlapjától és
az alapfelülettől függően

Felhasználás

• kül- és beltéri felhasználásra
• falra és padlóra
• különböző kerámiacsempék, burkolólapok,
mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok,
gresslapok ragasztására
• nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett
felületekre 3-20 mm vastagságig
• különösen alkalmas meglévő burkolatra, csempét
csempére történő ragasztásra is

Kiszerelés

25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

RAGASZTÁS
LB-KNAUF FLEÓXKÜL- ÉS BELTÉRI
CS

EMPER AGASZT

Termékleírás

• emelt minőségű
• flexibilis
• megcsúszásmentes
• hosszú nyitott idővel
• kül- és beltéri ragasztó

LB-KNAUF FLEÓX
CS

M

EMPER AGASZT

Termékleírás

• flexibilis csempe- és járólapragasztó
• tixotróp (megcsúszásmentes) tulajdonságú
• gyárilag előkészített száraz porkeverék
• az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás
előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy burkolásra
kész ragasztóanyagot kapjunk

Anyagszükséglet

3-6 kg / m²

Anyagszükséglet

3-6 kg / m²

Felhasználás

• lapra lap ragasztáshoz beltérben
• beltéri aszfalt burkolásához
• medencékhez (kül- és beltéri, thermál és normál
vizes)
• nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től)
• kültéri fűtött felületek burkolásához
(pl. fűtött terasz, lépcső, járda)
• homlokzati kő- és kerámia burkolatokhoz

Felhasználás

• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal
ellátott falazatok ragasztására használható beltéren
• padló- és falfűtés esetén is alkalmazható
• olyan fedett kültéren alkalmazható, ahol jelentős
hőmérsékletingadozás nem lép fel
• tapadóhíd használata nem szükséges!

Kiszerelés

25 kg

Kiszerelés

25 kg

LEX
LB-KNAUF S1 FKÜ
L- ÉS BELTÉRI
TÓ
CSEMPERAGASZ

Termékleírás

• flexibilis csempeés járólapragasztó
• megcsúszásmentes
• hosszú nyitott idejű
• kül- és beltéri
• meglévő burkolatra is

LB-KNAUF S1 ÓF
CSEMPER AGAS

ZT

LE X M

Termékleírás

• flexibilis csempe- és járólapragasztó

Anyagszükséglet

3-6 kg / m²

Anyagszükséglet

1 zsák (20 kg) 4-5 m²-re elegendő
3 mm rétegvastagságban

Felhasználás

• kül- és beltéri felhasználásra
• padlófűtés és falfűtés esetén is
• nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken
valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető
vízszigeteléseken is alkalmazható
• különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok
ragasztására
• stabil, meglévő kerámiaburkolatokra történő
közvetlen ragasztás beltérben megengedett

Felhasználás

• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal
ellátott falazatok, gipszkarton falak,
• nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű
aljzatok borítására
• kő-, kerámia- és greslapok, cementkötésű-burkolatok ragasztására
• csak beltéri felhasználásra
• padló- és falfűtés esetén is
• olyan fedett kültérben, ahol jelentős hőmérsékletingadozás nem lép fel

Kiszerelés

20 kg

Kiszerelés

20 kg
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A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

RAGASZTÁS
LEX S1
MAPEI KERAFAT
RAGASZTÓ

EX P9
MAPEI ADESILAT
RAGASZTÓ
KERÁMIABURKOL

KERÁMIABURKOL

Termékleírás

• fokozott terhelhetőségű
• lecsúszásmentes
• nyújtott nyitott idejű
• cementkötésű ragasztóhabarcs
• szürke színű

Anyagszükséglet

• kerámialapok ragasztása
• mozaikok és kisméretű burkolólapok általában
(4-es fogazott simító): 2 kg / m²
• normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító):
2,5-3 kg / m²
• nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok
(6-os fogazott simító): 5 kg / m²
• szigetelőanyagok ragasztása
• habosított táblák, stb. kb. 0,5-0,8 kg / m²
• gipszkarton, gázbeton: kb. 1,5 kg / m²

Termékleírás

• szürke színű
• fokozott terhelhetőségű
• alakítható
• hosszú nyitott idejű
• lecsúszásmentes
• cementkötésű ragasztó

• kerámia és természetes kő burkolólapokhoz
• bel- és kültéri felhasználásra
• falra, padlóra és mennyezetre
• szigetelőanyagok pontszerű ragasztására

Anyagszükséglet

2-5 kg / m²

Felhasználás

Felhasználás

• kerámia és alaktartó természetes kő
burkolóanyagokhoz

Kiszerelés

5 kg, 25 kg

Kiszerelés

25 kg

E X E X TR A S1
M A P EI K ER A FL
AT R AGASZTÓ
KER ÁMIA BURKOL
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E X MA XI S1
M A P EI K ER A FL
AT R AGASZTÓ
KER ÁMIA BURK

OL

Termékleírás

• fokozott terhelhetőségű
• alakváltozásra képes
• lecsúszásmentes
• nyújtott nyitott idejű
• cementkötésű ragasztóhabarcs
• Low Dust csökkentett porzású technológiával
• szürke színű

Anyagszükséglet

1,2 kg / m² rétegvastagság mm-enként

Felhasználás

• kerámia és természetes kő anyagú burkolólapokhoz
• beltéri és kültéri ragasztáshoz
• vízszintes és függőleges felületekre, amelyek deformálódhatnak
• alkalmas olyan szigetelőanyag pontokban ragasztására, mint a polisztirol, a kőzet- vagy üveggyapot, az
Eraclit® (fa-cement panelek), zajcsillapító panelek stb.

Felhasználás

• kerámia és kőanyagú burkolólapokhoz
• bel- és kültéri felhasználásra
• egyenetlen padlóra és vakolatra
• bel- és kültéri felhasználásra
• szigetelőanyagok pontszerű ragasztására

Kiszerelés

25 kg

Kiszerelés

25 kg

Termékleírás

• fokozott terhelhetőségű
• alakváltozásra képes
• lecsúszásmentes
• cementkötésű ragasztó
• nyújtott nyitott idővel

Anyagszükséglet

2-5 kg / m²

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

RAGASZTÁS
1
65 TOTÁLFLE X S
MURE XIN KGF CS
R AGASZTÓH AB

AR

Termékleírás

• fokozott követelményű
• alakváltozásra képes
• poralakú
• szálerősített és porzáscsökkentett
• élelmiszerbarát
• víz- és fagyálló
• műanyag adalékokkal javított
• hidraulikusan kötő
• flexibilis ragasztóhabarcs
• csökkentett lecsúszással és meghosszabbított
nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m² a burkolólap típusától és hátlapjától
függően

Felhasználás

• kül- és beltéri felhasználásra
• kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét
csempére történő ragasztásához
• kenhető vízszigetelésekre
• nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl.
teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés)
• különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz
• vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű
természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és
termálmedencék, homlokzatok burkolásainál

Kiszerelés

8 kg, 25 kg

MURE XIN KPF 35
ZTÓH ABARCS
PROFIFLE X R AG
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AS

Termékleírás

• fokozott követelményű, poralakú
• élelmiszerbarát, víz- és fagyálló,
• műanyag adalékokkal javított,
• hidraulikusan kötő, flexi-bilis ragasztóhabarcs csökkentett
lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m2 burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

• kül- és beltérben
• kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok,
műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére
történő ragasztásához
• kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikaiés hőterhelésű felületeknél
• különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz,
valamint nagy felületekhez
• ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerelés

25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

RAGASZTÁS
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A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

FUGÁZÁS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dui mi, commodo a vestibulum sagittis,
A termékek árairól
és elérhetőségéről és szállítási feltételekről
vulputate non quam. Mauris lacus nisi, semper in cursus eu, mattis sed dui. Pellentesque volutpat,
nunc nec
ujhazcentrum.hu
consecteturkereskedéseinkben!
posuere, urna tellus sodales felis, id dictum leo lacus in ante.
érdeklődjön közvetlenül

FUGÁZÁS
M A P E I K E R AC O

L OR FF FL E X

FUGÁ ZÓ

Termékleírás

• fokozott terhelhetőségű
• polimerekkel módosított
• DropEffect® technológiával készült
• vízlepergető tulajdonságú
• cementkötésű fugázóhabarcs
• 6 mm fugaszélességig
• r aktárról elérhető 18 féle színben, további színekről
érdeklődjön kereskedéseinkben

Anyagszükséglet

A fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok
méretétől és vastagságától függ

Felhasználás

• fal- és padlóburkoló kerámialapok fugázása
beltérben
• úszómedencék fugázása
• Különösen sima és fényes felületet adó fugázás
padlókon (sima és polírozott porcelán, előcsiszolt és
fényezett márvány, mázas burkolólapok)
• ipari padlók fugázása mindenütt, ahol a vegyszer
állóság nem követelmény (garázsok, raktárak, stb.)

Kiszerelés

2 kg, 5 kg és 20 kg

FUGÁZÁS
SZILIKONOK

MAPEI MAPE SIL
SZILIKON FUGÁ
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AC

ZÓ

Termékleírás

• oldószer-mentes
• ecetsavas szilikon hézagkitöltő-anyag
• penészedésálló szilikon
• hézagkitöltő-anyag
• tapadásfokozó alapozó szilikon hézagkitöltő
anyagokhoz
• r aktárról elérhető 18 féle színben, további színekről
érdeklődjön kereskedéseinkben!

Anyagszükséglet

A Mapesil AC anyagszükséglete a hézagok
szélességétől függ

Felhasználás

• üveg, kerámia és eloxált alumíniumszerkezetek
hézagainak kitöltésére alkalmas
• primer FD tapadóhíd felhordása után használható
betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra
és gumira is

Kiszerelés

310 ml-es tubus

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

K
O
M
Á
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S
R
SZE

SZERSZÁMOK
ZSEBMÉRŐSZ ALA

G

VÍZMÉRTÉK

TERMÉKJELLEMZŐK:
3 m × 16 mm | 5 m × 19 mm | 8 m × 25 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
600 mm | 800 mm | 1000 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

MEGJEGYZÉS:
Sola

KICSAPÓZSINÓR
ÖNTVÉNY

VAKOLATK ANÁL

PORFE STÉK

TERMÉKJELLEMZŐK:
180 g | piros | kék

VAKOLATK ANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
30 m zsinórral

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes „berni” | 140 mm | 160 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
„berni” | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
Profi

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

MEGJEGYZÉS:
Inox

L
KŐMŰ VE SK ANÁ

L
KŐMŰ VE SK ANÁ

L
KŐMŰ VE SK ANÁ

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Olasz” forma | 160 mm | 180 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 160 mm | 180 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
110 × 160 mm | 120 × 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

MEGJEGYZÉS:
Inox
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A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
HABARCSKE VE

RŐ

HABARCSKE VE

RŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 × 600 mm | 120 × 600 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 120 × 600 mm

MEGJEGYZÉS:
SDS-Plus

MEGJEGYZÉS:
HS3 M14 horganyzott (menetes)

TÜSKÉS HENGER

TÜSKÉS HENGER

TERMÉKJELLEMZŐK:
240 mm | 11 mm tüske

TERMÉKJELLEMZŐK:
230 mm | 20 mm tüske

SZIVACSOS
SIMITÓ IRDALT

SZIVACSOS SIM

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm
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HABARCSKE VE

RŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 80 × 500 mm | 100 × 600 mm

SZIVACSOS SIM

ÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

ÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm | mosó

EPOXI LEMOSÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
3 féle szivaccsal | 120 × 250 mm

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
FUGÁ ZÓ SIMÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 10 mm

GUMIK ALAPÁCS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fehér gumival, fa nyéllel | 60 mm | 80 mm

GLETTELŐ

EPOXI FUGÁ ZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 × 100 mm

GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
60 mm | Soft nyéllel (fekete-fehér)

FOGA ZOTT
GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 280 × 130 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm | 15 × 15 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

FOGA ZOTT
GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm | 6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm |
12 × 12 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox
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GUMIK ALAPÁCS

GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” glettelő | 130 × 480 mm

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
FOGA ZOTT
GLETTELŐ

GLETTELŐ

TAPADÓKORONG

TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxi glettelő | 280 × 130 mm
TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” fogazott glettelő | 130 × 480/10 × 10 mm

TAPADÓKORONG

TERMÉKJELLEMZŐK:
Dupla | műanyag fogantyúval

KIT TPRÉS

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

TERMÉKJELLEMZŐK:
Szimpla | műanyag fogantyúval

R
BURKOLÓ VÖDÖ

R
BURKOLÓ VÖDÖ

TERMÉKJELLEMZŐK:
11 literes | 3 részes készlet

TERMÉKJELLEMZŐK:
24 literes | 5 részes készlet

KIT TPRÉS

KINYOMÓ PISZT

OLY

TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos
TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos
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MEGJEGYZÉS:
Profi

TERMÉKJELLEMZŐK:
Zárt | 310 ml | 600 ml | fugázáshoz

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
RÓ
CSEMPELYUKFÚ

RÓ
CSEMPELYUKFÚ

TERMÉKJELLEMZŐK:
6 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás

TERMÉKJELLEMZŐK:
7 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás | kofferben

ÉKES SZINTEZŐ
KÉSZLET

ÉK SZINTEZŐ
K A P U H OZ

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db ék | 100 db 1 mm/0-12 mm kapu | 1 db fogó

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db/cs

LÉZER

GYÉMÁNTFÚRÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
M14 | 6–67 mm | sarokcsiszolóhoz

SZINTEZŐ K APU

TERMÉKJELLEMZŐK:
1 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 13–20 mm csempékhez |
100 db/cs

FUGÁ ZÓ ZSÁK

TERMÉKJELLEMZŐK:
Önbeálló kereszt- és vonallézer
TERMÉKJELLEMZŐK:
Ékes szintezőhöz
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MEGJEGYZÉS:
Piros lézer fénnyel

TERMÉKJELLEMZŐK:
fugázáshoz

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
SZILIKON KIHÚZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Szilikon kihúzáshoz

FUGAK APARÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
215 mm | vídiabetétes, 2 pengével

VÁGÓKÉS

SZILIKON KIHÚZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
„K”-forma

E
TARTALÉK PENG
Z
O
H
Ó
R
FUGAK APA

FÚRÓSABLON

TERMÉKJELLEMZŐK:
csempefúráshoz vákuumos rögzítéssel
4–14 mm

VÁGÓKÉS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Pótpenge | 50 mm

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fém házzal | gumírozott fogantyúval |
18 mm | bliszteres

MEGJEGYZÉS:
2 db/c

MEGJEGYZÉS:
Profi

PÓTPENGE

PÓTPENGE

TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok
TERMÉKJELLEMZŐK:
Műanyag ház | 18 mm | fém betét
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MEGJEGYZÉS:
Profi

TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
LEMOSÓ SZIVAC

S

LEMOSÓ SZIVAC

S

LEMOSÓ SZIVAC

S

TERMÉKJELLEMZŐK:
115 × 170 × 70 mm
TERMÉKJELLEMZŐK:
Kétféle szivaccsal | 160 × 110 × 60 mm

MEGJEGYZÉS:
Profi

LEMOSÓ SZIVAC

S

TÖRLŐKENDŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxihoz | 180 × 130 × 50 mm

KESZT YŰ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Mikroszálas törlőkendő | 460 × 460 mm
TERMÉKJELLEMZŐK:
120 × 180 × 60 mm

SZÖGES CIPŐ

MEGJEGYZÉS:
Csempetisztításhoz

TÉRDPÁRNA

TERMÉKJELLEMZŐK:
PU-ba mártott | fehér | HS-04003 | 9-es, 10-es

TÉRDPÁRNA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Flexibilis | kétpántos
TERMÉKJELLEMZŐK:
Pár | aljzatkiegyenlítéshez
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TERMÉKJELLEMZŐK:
Fekete | egypántos | pár

MEGJEGYZÉS:
Profi

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
KŐMŰ VE S
SERPENYŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Horganyzott | 180 mm

ÁCSCERUZA

ÁCSCERUZA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lyra | üveghez, kerámiához, csempéhez

FORMA ÁTJELÖLŐ
SABLON

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | betonhoz, téglához

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm

R
KŐMŰ VE S ZSINÓ

LER AKÓ SZET T

TERMÉKJELLEMZŐK:
1,2 mm × 50 m (PE) | 1,7 mm × 50 m (PE)
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TERMÉKJELLEMZŐK:
Lerakó szett laminált padlóhoz

ÁCSCERUZA

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | általános

SZEMETESZSÁK

TERMÉKJELLEMZŐK:
110 l | 590 × 1100 mm (80 mm) | 3 db/cs

CSEMPEMÁGNES

TERMÉKJELLEMZŐK:
4 db/cs

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK
FE STŐHENGER

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lehúzóráccsal | 25 cm / D47 (D/L/H)

GYÉMÁNTTÁRC

SA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Gyémánttárcsa | 115 mm | folyamatos élű
MEGJEGYZÉS:
Makita (Diamak), csempéhez
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TERMÉKJELLEMZŐK:
Csempecsípő fogó | rugós

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rabitz fogó | 250 mm Crv.

KE VERŐGÉP

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 mm-es keverőszárral | 1600 W | M14,
2 sebességfokozat

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

MÁR AZ ORSZÁG

80 PONTJÁN

Kereskedésünk elérhetősége:

Kiadja: Új Ház Zrt.
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
A feltételekről érdeklődjön kereskedésünkben.
A kiadványban feltüntetett információk
változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő fotók illusztrációk.
Kiadja: Új Ház Zrt.
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
A feltételekről érdeklődjön kereskedésünkben.
A kiadványban feltüntetett információk
változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő fotók illusztrációk.

