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a united sealants and sprays márkát két 
szakkereskedő alapította 2010-ben, akik im-
máron több mint 20 éve foglalkoznak építési 
vegyi-anyag nagykereskedelemmel. a márka 
célkitűzése, hogy a magyarországon működő 
kis-, és nagykereskedőket, végfelhasználó-
kat és kivitelezőket világszínvonalú, profi 
termékekkel lássa el. a magyar piac megha-
tározó szereplőjévé kíván válni, melyekkel a 
kiskereskedelmi forgalmat és a magyar vál-
lalkozókat kívánja erősíteni!



univerzális (szaniter) szilikon 280ml
Kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egykompo-
nensű, penészálló szilikon tömítőanyag.
tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, szín-
tartó, UV- és penészálló. Kikeményedés után 
rugalmas marad, nagyon jó tapadás sokfajta 
alapfelülethez, szinte szagtalan.
alkalmazás: minden szokásos építőipari és 
szerkezeti fugákhoz, üvegezési munkálatokhoz, 
különböző dilatációs fugákhoz.
12db/karton színek: színtelen (1010), fehér
(1011), szürke (1012)

Hőálló szilikon 300ml
A hőálló szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav tar-
talmú, egy komponenses, hőálló, gépipari tömítő.
tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, hőál-
ló: piros 265°C-ig, fekete 245°C-ig. Kikemé-
nyedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás 
sokfajta alapfelülethez.
alkalmazás: fémrészek közötti tömítésre, gépal-
katrészek közötti tömítésre. Pumpák és motorok 
tömítésére, fűtő és hűtő berendezések tömítésé-
re, konyhai berendezések tömítésére.
12db/karton színek: fekete (1041), piros (1040)

Neutrális szaniter szilikon 280 és 600ml
Kiváló minőségű, semleges (oxim), egykompo-
nensű, penészálló szilikon bázisú fugatömítő.
tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, 
színtartó, UV-álló, keményedés után rugalmas 
marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelület-
hez, szinte szagtalan. alkalmazás: konyha és 
szaniter (akril alapú) helyiségek tömítésére, hű-
tőkamrák és szellőző berendezések tömítésére. 
Konténergyártás területén, különböző dilatációs 
fugákhoz, üvegezési munkákhoz.
280ml – 12db/karton színek: színtelen (1030), 
fehér (1031), ill. 600ml – 12db/karton színek: 
színtelen (10300)

UNITED SEALANTS SZILIKONOK



 SZILIKONOK

thermo igs
A United Sealants Thermo-IGS tömítő, jó mi-
nőségű, gykomponenses semleges szilikon tö-
mítő. Speciálisan fejlesztve a másodlagos tö-
mítésekhez hőszigetelő üvegek beépítéséhez.
tulajdonságok: UV álló, alacsony zsugoro-
dás, tartós kötés, kompatibilis a butil cso-
porttal, szagtalan, vegyileg semleges, gomba 
és penészálló.
alkalmazások: építőelemek tömítése üveg-
ből, pl. ablakok, ajtók, tetőablakok, üveg-
szekrények, válaszfalak stb., függőleges és 
vízszintes dilatációs hézagok tömítése.
12db/karton, fekete (10302)

szilikon igs 600ml
United Sealants Szilikon IGS egy kompo-
nensű semleges szilikon tömítő, vízszigetelő 
termék, mely tartós és rugalmas kötést biz-
tosít kül-, és beltérben egyaránt. Speciálisan 
fejlesztve a homlokzati tömítésekhez, épüle-
tek és egyéb szerkezetek időjárásálló illeszté-
seiben, tágulási hézagaiban.
tulajdonságok: UV álló, alacsony zsugoro-
dás, tartós kötés, kompatibilis a butil cso-
porttal, szagtalan, gomba és penészálló.
alkalmazások: építőelemek tömítése: be-
tonból, fából, fémekből, üvegből és szinteti-
kus anyagokból, mint pl. az EPDM, ablakok, 
ajtók, tetőablakok, üvegszekrények, válasz-
falak stb., strukturális üvegfalak tömítésére, 
nem teherhordó felületek esetén (ragasztásá-
ra nem), függőleges és vízszintes dilatációs 
hézagok tömítése, porózus és nem porózus 
felületek tömítése.
12db/karton, fekete (10301)



TömíTőmASSZáK

akril Festhető tömítő 280ml
Jó minőségű, fehér színű, plasztoelaszti-
kus, egykomponensű, akril diszperzió bá-
zisú tömítő.
tulajdonságok: könnyű eldolgozhatóság, 
sokféle porózus alapfelületre alkalmazha-
tó, színtartó és vízálló, teljes kötés után, 
öregedés- és időjárás álló, teljes kikötés 
után festhető.
alkalmazás: max. 15%-os fuga mozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2011)

Prémium akril festhető tömítő 310ml
Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, 
hófehér színű, plasztoelasztikus, egykom-
ponensű, akril diszperzió bázisú festhető 
tömítő.
tulajdonságok: krémes, könnyen kenhe-
tő összetétel, sokféle porózus alapfelület-
re alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes 
kötés után, öregedés- és időjárásálló, tel-
jes kikötés után festhető.
alkalmazás: max. 15%-os fugamozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2012)



TömíTőmASSZáK

gyors akril festhető tömítő 310ml
Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, 
hófehér színű, plaszto-elasztikus, egykom-
ponensű, akril diszperzió bázisú festhető 
tömítő. mely percek után festhető.
tulajdonságok: krémes, könnyen kenhe-
tő összetétel, sokféle porózus alapfelület-
re alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes 
kötés után, öregedés- és időjárásálló, tel-
jes kikötés után festhető.
alkalmazás: max. 15%-os fugamozgás-
hoz, vakolatban és betonban keletkezett 
repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és 
a fal közötti rések tömítésére, horizontális 
tömítésre a homlokzati paneloknál, sze-
gélyléc és a fal közötti rések tömítésére.
15db/karton szín: fehér (2013)

tűzálló-, Kályhatömítő 1500°C 300ml
A tűzálló tömítő azbesztmentes, vízüveg 
alapú ragasztó- és tömítőanyag. Kiválóan 
ragasztja és tömíti kívül-belül a magas hő-
mérsékletnek kitett helyeket: kandallókat, 
kályhákat, grillsütőket. 
tulajdonságok: azbesztmentes, haszná-
latra kész, magas hőmérsékletnek (tűznek) 
ellenáll, 1500°C-ig. Kiváló tapadás sokfé-
le alapfelületen, kikötés után nem törik és 
repedezik, mozgó, rezgésnek kitett alkat-
részeknél nem alkalmazható.
alkalmazások: alkalmas repedések, tömí-
tési varratok javítására kandallóknál, ké-
ményeknél. Fugák és nyílások tömítésére, 
ahol magas hőmérséklet keletkezik, kály-
hák, kazánok és füstcsövek tömítésére.
12db/karton szín: antracit (2020)



TömíTőmASSZáK

Bitumen 300ml

A United Sealants Bitumen egykompo-
nensű, használatra kész, oldószeres tömí-
tőmassza.

tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, 
bitumenes alapfelületekkel kompatibilis, 
kiváló tapadás a legtöbb építőipari felü-
letre. Jó tapadás nedves felületre, vízálló, 
UV-álló, hőálló, oldószer tartalom.

alkalmazások: Az építőiparban víz, pára, 
nedvesség elleni szigetelésre alkalmas bi-
tumenes paszta. Zsindelyek, tetőfedőele-
mek (kerámia és betoncserép), tetőlemeze-
lések (lapos és hullámos), valamint beton 
rések, szigetelőlapok és esővíz-csatornák 
hézagainak tömítésére használható. Víz-
szigetelő membránok javításához, kirepedt 
bitumenes lemezek tömítésére, csatorna 
csatlakozások tömítésére. Lyukak és lé-
kek gyors javítására.

12db/karton szín: fekete (2030)



rAgASZTóK

Buildfix-W stukkó-, és építési diszperzi-
ós ragasztó 280ml
A Buildfix-W szerelőragasztó oldószermen-
tes, fehér színű, használatra kész építési-, és 
stukkó ragasztó.
tulajdonságok: festhető, oldószermentes – 
környezetbarát, erős ragasztóerő, egyoldalú 
felhordás, egyszerű felhasználhatóság, jó 
kitöltő hatás egyenetlen felületen is, vízálló 
– nem folyamatos vízterhelés mellett.
alkalmazás: szereléskor szükséges ragasz-
tásokhoz, fapanelek ragasztásához, szegély-
lécek ragasztásához különböző alapfelülettel. 
Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához, 
csempe, polisztirén ragasztása fára, betonra, 
kőre vagy fémekre. Falburkolatok ragasztása 
fára, betonra és kőre.
15db/karton szín: fehér (3010)

uni-Pro Építési és kontakt ragasztó 280ml
Szintetikus kaucsuk bázisú, használatra kész, 
egykomponensű ragasztópaszta, melyet az 
építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein 
használhat sokféle alapfelületre.
tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, ru-
galmas kötés, egyszerű felhasználhatóság, 
porózus és nem porózus felületekre egyaránt 
alkalmas. Feleslegessé teszi a szöget és a csa-
vart, vízálló, páraálló – nem folyamatos víz-
terhelés mellett, kikötés után, néhány percig 
korrigálható.
alkalmazások: kül- és beltérben, szereléskor 
szükséges ragasztásokhoz. Fapanelek, lambé-
ria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló 
elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és 
fémre. Polisztirén szigetelőanyagok, stukkók, 
díszlécek, dekorációs elemek ragasztása fára, 
betonra, kőre vagy fémekre.
12db/karton szín: beige (3030)



rAgASZTóK

PuFlex-40 szerkezeti ragasztó és tömítő 
280 és 600ml
A PUFLEX-40 szerkezeti ragasztó és tömítő 
egy poliuretán bázisú, használatra kész, köze-
pes keménységű ragasztópaszta, melyet az ipar 
legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alap-
felületre.
tulajdonságok: hosszantartó rugalmas kötést, 
tökéletes ragasztást és tömítést biztosít építési 
anyagokon, fémeken, műanyagokon. Porózus és 
nem porózus felületekre egyaránt alkalmas felü-
let előkészítés nélkül, időjárásálló, vízálló, páraál-
ló, UV-álló, festhető kikötés után.
alkalmazások: cserép, bádog tömítése és ra-
gasztása. Tömítések és ragasztások az autóipar 
és konténergyártás és vonatépítés területén. Ven-
tillátorok, hűtéstechnikai rendszerek, légalagutak 
tömítése, műanyag és fa nyílászárók (ajtók, abla-
kok, párkányok, küszöbök, szegélylécek, lépcsők), 
ipari padlók dilatációs hézagainak tömítése.
280ml – 12db/karton szín: szürke (3040), ill. 
600ml – 20db/karton szín: betonszürke (30400)

Crystal ms Víztiszta ragasztó 280ml
A Crystal MS víztiszta ragasztó egy hybrid po-
limer bázisú, használatra kész, egykomponensű 
ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, 
izocianátokat, szilikont és vizet.
tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, magas 
végső ragasztóerő, rugalmas, gyors kötés felület 
előkészítés nélkül, akár nedves felületen, akár víz 
alatt is ragaszthat! Időjárásálló, gombaálló, kike-
ményedés után festhető vizes bázisú festékkel.
alkalmazások: Kül-, és beltérben, szereléskor 
szükséges ragasztásokhoz bármilyen kombináci-
óban! Szaniter területen történő széles alkalma-
zás. Nyílászárók, ablakkönyöklők, üvegfelületek. 
Jármű-, karosszéria, konténergyártás. Vízsze-
relés, légkondíciónáló-, fűtő- és hűtéstechnikai 
berendezések.  Rugalmas kötést biztosít vibráló 
szerkezetek esetén is.
12db/karton szín: víztiszta (3050)



rAgASZTóK

Brutál Fix erőragasztó 280ml

A United Sealants Brutál fix erőragasztó 
egy hybrid polimer bázisú, használatra 
kész, egy komponensű ragasztópaszta. 
Nem tartalmaz oldószereket, teljesen 
szagtalan. Az építőipari szakipar legkü-
lönbözőbb helyein használhat sokféle 
alapfelületre, bármilyen kombinációban 
elsősorban nehéz elemek ragasztására.

tulajdonságok: Kivételesen erős kezde-
ti tapadóerő, támasztékot nem igényel, 
24 óra után terhelhető. Porózus és nem 
porózus felületekre egyaránt alkalmas. 
Víz alatt is megköt, nedves felületen is 
megtapad. Időjárás-, és páraálló, gomba-
álló, vízálló (nem folyamatos vízterhelés 
mellett). Kikeményedés után rugalmas, 
és festhető vizes bázisú festékkel

alkalmazások: Nehéz építési anyagok, 
elemek ragasztására. Kül-, és beltérben, 
szereléskor szükséges ragasztásokhoz 
az építőipar minden területére, bármilyen 
kombinációban! Szaniter területen törté-
nő széles alkalmazás: tömítés (penész és 
gombaálló), ragasztás hidegburkolatokra. 
Nyílászárók, ablakkönyöklők, küszöbök, 
panelek, tükrök, üvegfelületek. Jármű-, 
karosszéria, konténergyártás, fémszerke-
zetekhez. Épületgépészeti területeken: lég-
kondíciónáló-, fűtő-, és hűtéstechnikai be-
rendezések, légalagutak. Rugalmas kötést 
biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12db/karton szín: fehér (3070)



rAgASZTóK

usFix-P300 2K Poliészter dűbelragasztó 
300ml
Poliészter bázisú, sztirénmentes, gyors köté-
sű, kétkomponensű dűbelragasztó rendszer. A 
terméket standard szilikon-kinyomópisztollyal 
tudja használni. ETA minősített termék!
tulajdonságok: Gazdaságos rögzítő gyan-
ta. Középkategóriás teljesítményű alkalma-
zások esetén. Nem gyúlékony és nem veszé-
lyes. Ideális beltéri használatra.
alkalmazások: korlátok (lépcsők, teraszok). 
Előtetők, parkoló zárak, bojler, parabola-an-
tenna.
5db/karton szín: antracit (3060)

us-d3 Faragasztó család 
80g, 300g, 600g, 1kg, 5 kg, 20 kg
Expressz faipari ragasztó, épületszerkezetek-
hez, nyílászárókhoz, bútoripari felhasználásra.
tulajdonságok: csiszolható a ragasztó elszí-
neződése nélkül. Nagy ragasztóerő (egzotikus 
fához is). Gyors és biztos kötés. D3 vízállóság.
alkalmazás: Táblásítás, tömbösítés, hajlí-
tott szerkezetek, lépcsők, korpuszok, épület-
idomok, nyílászárók ragasztása. 
Alkalmas a bútoriparban csapos és 
szerkezeti kötések kialakítására, 
fa és nedvszívó fahelyettesítő 
anyagok (furnér, farost, stb.) 
ragasztására. Felhasználható 
javítási munkákhoz, barká-
csoláshoz.

80g – 30db/karton (3020),
300g – 6db/karton (3021),  
600g – 6db/karton (3022),  
1kg – 18db/karton (3023), 
5kg – (3024), 
20kg – (3025)



rAgASZTóK

usFix-C Kontaktragasztó
200ml, 800ml, 5l
United Sealants USFix-C Kontaktragasztó 
egy gumi és műgyanta (organikus oldó-
szer) bázisú, használatra kész, egy kom-
ponensű univerzális ragasztópaszta, me-
lyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb 
helyein használhat sokféle alapfelületre. 
Széles körű felhasználását tekintve a leg-
jellemzőbb felületek: fa, farostlemez, for-
gácslap, fa takaró elemek, fémfelületek, 
gumi, műanyagok, kő, beton.
tulajdonságok: erős ragasztó hatás, 
magas végső ragasztóerő, 24 órán belül 
terhelhető, egyszerű felhasználhatóság, 
gyors kötés, porózus és nem porózus felü-
letekre egyaránt alkalmas, jó kitöltő hatás 
egyenetlen felületen is, feleslegessé teszi 
a szöget és a csavart, profi minő-
ség.
alkalmazások: kül-, és bel-
térben, szereléskor szükséges 
ragasztásokhoz, fapanelek, 
lambéria, parafa, forgácslap, 
dekorációs és burkoló elemek 
ragasztásához fára, betonra, 
kőre és fémre, szintetikus 
anyagok ragasztására, mint 
gumi, műanyagok, műbőr…
200g – 8db/karton (3080 -
raktáron),
800g – 6db/karton (3081 -
raktáron),
5 liter –  3082



rAgASZTóK

Hybrid Fix 600ml

A United Sealants Hybrid Fix légnedves-
ségre kötő, egy komponensű építési ra-
gasztó és tömítő, univerzális termék. Nem 
tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
vizet. Biztos-, UV álló kötést biztosít szél-
sőséges időjárási körülmények között is. A 
ragasztót az ipar legkülönbözőbb területe-
in, a sokféle feladatra használhatja.
tulajdonságok és előnyök:
Különböző alapanyagok ragasztása: pl. fa, 
üveg, beton, fém, műanyagok. EPDM fólia 
ragasztása különböző felületekre. Szakipa-
ri-, végszereléskor előforduló ragasztások-
hoz: beton, gipszkarton, bútor-, faforgács-
lap, fa, gipsz, tégla, üveg, fémek. Gyors és 
tartós kezdeti tapadás, rugalmas kötés. 
Nagy végső ragasztóerő. Nedvességálló, 
kiváló tapadás a legtöbb felületre. Porózus 
és nem porózus felületekre, pl. fémleme-
zek, különböző szintetikus anyagokra vagy 
üvegre. Magas ellenállás UV-sugárzással 
szemben.

600ml – 12db/karton szín: fekete (30901) 



PUrhAbOK

Purhab 300, 500 és 750ml, 
Pisztolyhab 750ml
A US kézi purhab/pisztolyhab, egykom-
ponensű, önexpanzionáló, használatra 
kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott 
szerelőhab, amely a flakonból egy ki-
nyomócsőr / PU-pisztoly segítségével 
használható fel.
tulajdonságok: Sokfajta alapfelület-
re való alkalmazhatóság (kivéve PE és 
PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, 
kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül 
pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő ka-
pacitás, kitűnő formastabilitás.
alkalmazás: nyílászárók beépítésére 
és tömítésére, üregek és csőáttöré-
sek kitöltésére, tömítésére. Szigete-
lőanyagok rögzítésére, ragasztására. 
Hangszigetelő rétegként motoroknál. 
Hűtés- és fűtéstechnikában a 
szigetelés optimalizálására. 
Hang- és hőszigetelésként.

12db / karton – 300ml (4010), 
500ml (4020),
750ml (4030), 
Pisztolyhab 750ml 
(4040)



PUrhAbOK

téli-Nyári purhab 750ml és 
Pisztolyhab 750ml
A US téli-nyári kézi purhab/pisztolyhab, 
egykomponensű, önexpanzionáló, hasz-
nálatra kész, ózonkímélő hajtógázzal 
ellátott szerelőhab, amely a flakonból 
egy kinyomócsőr / PU-pisztoly segít-
ségével használható fel. Felhasználási 
hőmérséklet -10°C-tól + 30°C-ig.
tulajdonságok: Sokfajta alapfelület-
re való alkalmazhatóság (kivéve PE és 
PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, 
kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül 
pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő 
kapacitás, kitűnő formastabilitás.
alkalmazás: nyílászárók beépítésére 
és tömítésére, üregek és csőáttöré-
sek kitöltésére, tömítésére. Szigete-
lőanyagok rögzítésére, ragasztására. 
Hangszigetelő rétegként motoroknál. 
Hűtés- és fűtéstechnikában a szigete-
lés optimalizálására. Hang- és hőszige-
telésként.

12db / karton – 750ml (4050), 
Pisztolyhab 750ml (4060)



PUrhAbOK

ragasztó purhab 750ml 
(kézi és pisztolyos)

Az US Ragasztóhab B2 poliuretán 
bázisú, egykomponensű ragasztóhab 
és hézagtömítő kül- és beltéri mun-
kákhoz. Alacsony tágulása és kiváló 
kiadóssága folytán az építőipar szinte 
minden alapanyagát ragasztja és tömí-
ti, miközben szigeteli is azt.

tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, 
alacsony tágulás, felhordásra kész. 
Habarcs nélküli ragasztás, gyorsan és 
erősen ragaszt. Kiváló hang- és hőszi-
getelő hatás. Következő munkamenet 
(pl. festés) 1 óra elteltével. Nagy ki-
adósságú: 8-12 m2 (függ a hőmérsék-
lettől és páratartalomtól). Rendkívüli 
tapadás akár nedves, vízszintes és 
függőleges felületeken, bel- és külté-
ren egyaránt.

alkalmazás: Hőszigetelő le-
mezek, könnyű falazóelemek, 
gipszkartonok ragasztása. Épü-
letgépészetben: csövek szigete-
lése. Építőanyagok széles köré-
nek ragasztása.

12db / karton – 750ml (4070), 
Pisztolyhab 750ml (4080)



PUrhAbOK

akna purhab 750ml

A United Sealants Akna purhab egy 1 kom-
ponensű B3-as önexpanzionáló, használatra 
kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott poliu-
retán hab, mely aknák és kútgyűrűk tömíté-
sére, szigetelésére lett kifejlesztve.

Tulajdonságok: Kiváló tapadás az összes 
anyagon (kivéve a PE, PP, bitumenes felü-
letek), Magas szigetelési érték: termikus és 
akusztikus. Nagy kitöltési kapacitás, kiváló 
szerelési tulajdonságok. Ellenálló a vízzel, 
olajjal, baktériumokkal és a természetben 
előforduló savakkal szemben. Festhető, 
csiszolható és vakolható. Ellenáll 0,5 bar 
nyomásnak, nem UV-álló.

Alkalmazás: Aknában, kútban és mélyépí-
tésben habzó ragasztóként. Kútgyűrűk és 
betonelemek közötti fugák tömítésé-
hez. Földfelszín alatti csőáttörések 
lezárására, üregek kitöltésére.

12db / karton – 750ml (4100)



PUrhAbOK

Purhabtisztító spray 500 ml
Purhabtisztító speciálisan a még meg 
nem kötött purhab, vagy ragasztók el-
távolítására fejlesztettek ki. A hagyo-
mányos purhab flakon csőszelepének 
tisztítására, továbbá a purhab pisztoly 
belső rendszerének átmosására is alkal-
mas. Kifejezetten alkalmas felület elő-
készítésére, zsírtalanítására szilikono-
zás, illetve poliuretán-ragasztás előtt.

tulajdonságok:
Könnyű alkalmazhatóság
Gyors hatás
Univerzális használat

alkalmazások:
1 komponenses purhabokhoz és poliure-
tán bázisú ragasztókhoz egyaránt.

12db / karton – 500ml (4090)



VíZSZIgETELőK – WI rENDSZEr

Wi-12 Általános mélyalapozó 1:4 
1 és 5 liter

Gipsztartalmú alapfelületek, gyári, kész va-
kolattípusok, szálas cementlapok, mészkő 
és klinkertégla kül- és beltéri alapozására és 
impregnálására javasolt. Rendszerben hasz-
nálható WI-1 és WI-2-es termékünkkel!

Alkalmazható továbbá a krétásodó, fella-
zult falfelületek felső felületi lekötésére, 
az enyves festékektől megtisztított felüle-
tekre és a régi mész- és ásványi festékek 
maradékainak szilárdítására, az alapfelület 
egyenetlen nedvszívásának kiegyenlítésé-
re. Papír- és kasírozott szigetelő tapéták 
védőbevonataként is alkalmazható. Felhor-
dása az alapfelületre történhet hígítás nél-
kül ecsettel, kefével, vagy airless szórással, 
azt bőven átitatva hordjuk fel. Az erősen 
szívó alapon vízzel 1:4 arányban higítható.

8db / zsugorfólia – 1 liter (6001), 
illetve 5 literes kanna (6002)



VíZSZIgETELőK – WI rENDSZEr

Wi Hajlaterősítő szalag 10 és 50m

Tartósan rugalmas hajlaterősítő gumi-
szalag PP-szövet hordozón. WI-1, vagy 
WI-2-es egy- vagy kétkomponensű 
vízszigeteléssel együtt alkalmazva ru-
galmas szigetelést képez a padló és fal 
közti élekben, sarkokban.

tulajdonságok: nagyfokú rugalmas-
ság, magas hőmérséklettűrés. Ellenáll 
sónak, oxidálószereknek, savaknak.

alkalmazás: padló és fal közti élek, 
sarkok tömítésére a kenhető vízszige-
telések alá. Zuhanytálcák, medencék, 
tartályok szigetelésére a kenhető víz-
szigetelések kiegészítéseként. Rugal-
mas tömítésként olyan tartósan nedves 
környezetben, mint pl. a mosókonyha, 
fürdő, zuhanyzó, stb.

1db/ karton – 10m (6010), illetve 1db/
karton 50m (6011) 



VíZSZIgETELőK – WI rENDSZEr

Wi-1 Folyékony fólia 3, 6, 12, 25kg

A WI-1 folyékony fólia oldószermentes, 
vizes diszperziós kötőanyagú, egykom-
ponensű, szálerősített, kenhető vízszi-
getelő anyag.

Lakóépületek nedves helységeiben (zu-
hanyozók, fürdőszobák, konyhák stb.) 
nedvesség, üzemi és használati víz elle-
ni szigetelésére.

3kg (6030), 6kg (6031), 12kg (6032) 
vödör, rendelésre 25kg (6033) vödör



VíZSZIgETELőK – WI rENDSZEr

Wi-2 2K Kenhető szigetelés 5 és 25kg

A WI-2 kenhető szigetelés kétkompo-
nensű cementtartalmú porkeverék és 
vizes akrilát-polimer diszperzió, rugal-
mas páraáteresztő szigetelőanyag. A 
műanyag-komponensek tulajdonságai 
miatt a bevonat a beton mellett egy sor 
más anyaghoz is kiválóan tapad, így pl. 
fémhez, bitumenhez, különböző műanya-
gokhoz, üveghez, stb.

tulajdonságok: rugalmas bevonat, repe-
désáthidaló, környezetbarát, időjárásál-
ló, nem tartalmaz szerves oldószereket. 
Minden aljzatra kiválóan tapad, víz és 
sós oldatok ellen szigetel, realkalizáló 
tulajdonsággal rendelkezik, közvetlenül 
burkolható.

alkalmazás: Régi és új tetők, teraszok, 
erkélyek, pincék, aknák, medencék, alag-
utak, tárolók, vizes helyiségek, épület-
homlokzati részek, gipszkarton, támfalak 
stb. varrat nélküli szigetelésre, talajned-
vesség és víznyomás elleni felújítására, 
de mindenekelőtt ott, ahol a vékony, repe-
désáthidaló bevonat a követelmény.

5kg (6020), 25kg (6022) vödör



SZErSZámOK

szilikon kinyomópisztoly kartusos 
műanyag 

United Sealants szilikon kinyomópisz-
toly, műanyag, robosztus kivitelű, erős 
áttéttel ellátott kinyomópisztoly kartu-
sos termékek feldolgozására.

24db/karton (7001)

2K Keverőszár dűbelragasztókhoz

50db/karton (7002)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

alvázvédő spray 500ml

Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfe-
lületekhez és az összes karosszéria mun-
kához. Kiváló minőségű, gyorsan száradó, 
rozsdásodásgátló, zajcsillapító hatású fe-
kete alvázvédő spray. Tartósan rugalmas 
bitumen felületet képez.

12db / karton (5140)

anti-Nyest spray 400ml

Az Anti-nyest spray gyors, közvetlen ha-
tású riasztószer, mely megakadályozza a 
nyest (nyuszt, menyét) kártételét. Különö-
sen hatékony védelmet nyújt autóalkatré-
szek, pl. kábelek, hangszigetelő- és burko-
lati anyagok esetében.

12db / karton (5250) 



Csavarlazító spray 500ml

Oldja a rozsdás csavarokat, anyákat, 
a gépalkatrészek ismét mozgathatóak 
lesznek használata által. Véd a további 
rozsdásodás ellen, a csikorgások kenő-
képessége miatt megszűnnek. Taszítja 
a vizet a motorok gyújtáselosztóján a 
levegő magas nedvességtartalma esetén 
vagy autómosás után, és gondoskodik a 
problémamentes indításról.

12db/ karton (5010)

ezüst spray 400ml

Elsősorban felnik, keréktárcsák festésére 
ajánljuk. Utólakkozást nem igényel. Tar-
tós, rugalmas réteget képez, amely ellenáll 
a korróziónak, sós víznek, a fékezéskor 
keletkező hőnek és az időjárás viszontag-
ságainak. Könnyen tisztítható, pl. a fékpor 
könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

12db/ karton (5020)

UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

Fehér Zsírzó spray 400ml

Sokoldalúan felhasználható szélsőséges 
időjárási körülmények között is csapágyak, 
vezetősínek, tengelyek tartós kenéséhez. 
A termék erős tapadó, rozsdagátló és víz-
taszító tulajdonságokkal rendelkező ke-
nőanyag. Használható még lassú forgású 
fogaskerekekhez, kábelcsatlakozásokhoz, 
zsanérokhoz, zárakhoz stb. Széleskörűen 
felhasználható az iparban és az autóipar-
ban is. Hőmérséklettűrési tartomány: -40 
°C-tól +180 °C-ig.

12db/ karton (5030)

Féktisztító spray 500ml

A féktisztító aktívan, gyorsan párolgó spe-
ciális tisztító és zsírtalanító, különleges 
benzinfajták keverékéből készült termék. 
Nem korrodál, nem támadja meg a gumi és 
műanyag alkatrészeket (mindenesetre egy 
saját teszt elvégzése ajánlott). Fék, kup-
lung alkatrész, porlasztó, valamint benzin 
és olajpumpák tisztítására alkalmas. Gá-
tolja a rozsdásodást, és mint zsírtalanító 
az iparban, háztartásban és a műhelyek-
ben is használható. Kifújása után magá-
tól és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt, 
viaszt, fékport és egyéb szennyeződések 
bármilyen fajtáját. Maradék nélkül zsírta-
lanítja a fémeket, üveget és kerámiát a 
szilikontól, olajmaradványoktól, gyantától 
és ragasztóktól.

12db / karton (5040)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

gázkazán tisztító spray 500ml
A Gázkazán tisztító spray egy rendkívül 
hatékony tisztító- és karbantartóanyag 
gázkazánokhoz, cirkók és gázüzemű kon-
denzációs kazánokhoz. Biztonságosan és 
megbízhatóan eltávolítja az égési maradvá-
nyokat, lerakódásokat, szennyeződéseket 
és semlegesíti a tisztított felületeket, így 
védelmet nyújt a korrózió ellen is. Minden 
olyan anyag tisztítására alkalmas, amelyet 
kazánok építéséhez használnak.
tulajdonságok: Szilikon mentes. Nagyha-
tású, aktívan tisztító anyagokból áll. Gáz-
kazánokban lerakódott szennyeződéseket 
eltávolítja. Korrózió képződését és az újabb 
lerakódások keletkezését megnehezíti.
alkalmazás: Kapcsolja ki a kazánt. A ter-
méket permetezze alaposan a hőcserélő 
lamellákra, tisztítandó felületre, majd 5-10 
percet várjon. Ezt követően a kazánt pár 
percig maximális teljesítményen járassa. 
Majd ellenőrizze az eredményt és szükség 
esetén ismételje meg a folyamatot.
12db/karton (5230)

Fúró-vágóolaj spray 500ml
Magas teljesítményű, speciális kenőolaj, 
agresszív adalékok nélkül. Meghosszab-
bítja a szerszámok élettartamát, mint pl. 
fúrók, marók, és menetfúrók. Magas hőál-
lóság, jó tapadóképesség jellemzi, a fúró-
szerszámok nem vezetik el a kenőanyagot. 
Csökkenti a felsőréteg károsodásának le-
hetőségét (pl. a menet oldalának felszaka-
dása). Nagyon gazdaságos.
12db / Karton (5050)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

Hidegindító spray 400ml
A hidegindító spray egy alacsony forrás-
pontú és magas gyulladási energiájú ol-
dószer-elegy válogatott kombinációja. A 
hidegindító spray megkönnyíti a benzin és 
dízelüzemű motorok hőmérsékletének sza-
bályozását, ezáltal védi az indítómotort és 
az akkumulátort.
12db / karton (5190)

Hegesztő spray 400ml
Szilikon, viasz és oldószermentes, magas 
koncentrációjú letapadásgátló folyadék, 
alkalmas fogyóelektródás és védőgázas he-
gesztési eljárásokhoz. Megbízhatóan védi 
a gázterelőt és az áramátadót, valamint 
a munkadarabot a hegesztési fröcskölés 
ellen, továbbá a hegesztési szerszámok is 
tiszták maradnak: megakadályozza a he-
gesztés közben esetlegesen kifröccsent 
anyagok és a „gyöngyözés” odaégését az 
éppen hegesztett anyagra, a fúvókára és az 
elektromos- és védőgázos hegesztés szer-
számaira.
12db / karton (5150)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

Horgany-alu spray 400ml

A horgany-alu spray egy dekorációs és 
javítóspray, jó korrózióvédelemmel. Pig-
mentjei 99,5%-os tiszta alumíniumból 
állnak. Horganyzott részek sérüléseinek 
javításához, újrahorganyozásához és acél-
vázas építményeknél hegesztési varratok-
hoz, vágási pontokhoz. Hőállóság: -30 °C 
– +350 °C. Optimális korrózióvédelmet 
nyújt fémfelületekhez és karosszéria mun-
kákhoz.

12db / karton (5070)

Horgany spray 500ml

A szürke színű horganyspray egy gyorsan 
száradó rozsdagátló anyag, fém felüle-
teken kiváló, tartós bevonatot képezve. 
Különösen jól alkalmazható hegesztési var-
ratokra, valamint korróziónak és rozsdáso-
dásnak kitett fémfelületekre. A horgany 
sprayben felhasznált cink és cink kötések 
több mint 92%-ban tartalmaznak hibátlan, 
tiszta cinket. Gyorsan száradó, filmszerű 
réteget képez. Elektromosan vezetőképes. 
Hőálló +500 °C-ig.

12db / karton (5060)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

Jármű-, és lánczsírzó spray 400ml

A lánczsír spray kiváló minőségű és magas 
nyomásállóságú, univerzálisan felhasznál-
ható, erősen tapadó kenőanyag, amely 
sokoldalúan felhasználható szélsőséges 
időjárási körülmények között is. Kiválóan 
alkalmas mechanikus alkatrészek kenésé-
re, mint pl.: sínek, drótkötelek, ékek, csap-
szegek, reteszek, motorok láncaihoz, de 
alkalmazható fogaskerekekhez, láncmeg-
hajtásokhoz, kábelekhez, zsanérokhoz, 
zárakhoz, láncfűrészekhez stb. is. Víz-, 
sav- és lúgálló, -30 °C-tól +150 °C-ig! 
Kifogástalan kenést és rozsdásodás elleni 
védelmet biztosít.

12db / karton (5090)

Jelölő Festék spray 500ml
A Jelölő festék spray időjárásálló, gyorsan 
száradó, akril alapanyagú, magas fedőké-
pességű festék spray kül-, és beltéri haszná-
latra. A kikeményedett festék-filmréteg el-
asztikus, karcálló és ásványolajnak ellenáll.
Különleges tulajdonságok: Gyorsan szá-
rad, hosszantartó és figyelemfelkeltő jelö-
lés, sokfelé felületre alkalmas, nehézfém 
mentes, akár fejjel lefelé is használható
Felhasználási területei: Biztos jelölések 
aszfalton, betonon és különféle alapfelü-
leteken. Jelölések az fa-, és erdészeti ipar 
területén. Mérési pontok jelölésére az épí-
tőiparban.

12db/karton (5260)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

Jégoldó spray 400ml és Zárjégoldó 
spray 100ml

Gyorsan és megbízhatóan feloldja a jeget 
az összes üvegfelületről, -30 °C-ig! Véd 
az újra eljegesedés ellen. Tiszta kilátást 
biztosít, és ezzel elősegíti a balesetmentes 
közlekedést. Első, oldalsó és hátsó 
ablakokról gyorsan leolvasztja a jeget, 
biztosítva az akadálymentes kilátást. 
Szintén alkalmas ajtózárak jégtelenítésére.

400ml (5200) – 12db / karton, illetve 
100ml (5201) – 24db / karton

Klímatisztító hab spray 500ml

A klímatisztító hab egy egyszerű felhasz-
nálást biztosító, mégis különlegesen jó 
hatásfokú speciális termék, optimálisan 
tisztítja a klímaberendezést a hab hűtő-
csövekre történő szórása és elpárologtatá-
sa által. Az új, fertőtlenítő, és kellemetlen 
szag-eltüntető hatóanyagok az új gombák 
vagy baktériumok képződését lelassítják, 
vagy megakadályozzák. Univerzálisan fel-
használható különböző járműveken, ipari 
üzemekben, műhelyekben, háztartások-
ban, és egyéb felhasználóknál lévő klíma-
berendezések tisztítására is.

12db / karton (5220) + szonda



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

matt fekete spray 400ml

Univerzálisan felhasználható műhelyek-
ben, otthon és hobby célokra is. Fémre, 
fára, betonra, poliészterre vagy alapozott 
felületekre is tapad. Véd az időjárás vi-
szontagságaitól, rozsda és kőfelverődés 
ellen. Nem csöpög, nagyon jó a fedőképes-
sége, színtartó.

12db / karton (5100)

Kontakt tisztító spray 400ml

Megakadályozza és kijavítja a nedves-
ség által okozott hibákat, zavarokat, 
bármilyen elektromos hálózatban, gép-
járműveknél. Víztaszító hatású, speciális 
fejlesztésű termék, kiadós és sokoldalú, 
kiválóan használható autóknál, kétkerekű-
eknél, ipari és hobby célokra. Különösen 
gyorsan és megbízhatóan tisztít, véd és 
ápol. Ideális elosztókhoz, kapcsolókhoz, 
dugókhoz, relékhez, kapcsolótáblákhoz, 
foglalatokhoz, stb.

12db / karton (5080)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

multi 2002 Zsír spray 400ml

United Sprays Multi 2002 zsírspray nagy nyo-
másnak és folyamatos terhelésnek is ellenálló 
kenőanyag, mely szélsőséges körülmények 
között is helyt áll, 200°C-ig hőálló. Színtelen, 
szinte láthatatlan, víznek (sós víz is), és álta-
lában gyenge lúgoknak, és savaknak ellen-
áll. Nem támadja meg a festett felületeket, 
műanyagokat, gumikat. Megbízható védelmet 
nyújt korrózió ellen. Kivételes szakítószilárd-
ságú kenőfilmet képez, mely víztaszítást, zaj-, 
és rezgés csillapítást eredményez, továbbá na-
gyon jó kúszó-, és jó kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik. Alkalmazási területei: bowdenek, 
fogas-, és lánckerekek, drótkötelek, fogas-
lécek, kábelek, zsanérok, zárak, csavarok, 
pántok láncfűrészek, láncmeghajtások stb. 
Széleskörűen felhasználható az iparban, és az 
autóiparban is, mint pl. tengelykapcsoló, fék 
rudak, csuklópánt-, és rúd, szelepek, pedálok, 
tetőablakok esetében.

12db / karton (5240)

műanyagápoló spray 400ml
Kiváló minőségű, kiadós, csökkentett szili-
kon tartalmú, antisztatikus, speciális belső 
műanyag és gumiápoló. Alaposan megtisz-
títja és ápolja a műanyagokat, bőrt és fát, 
színfelfrissítő, portaszító és csillogásaktivá-
ló hatású, használata után tartósan nagyon 
kellemes, intenzív illat képződik. Szórása 
után vízálló, selyem matt védőfilm alakul ki.
12db / karton (5110)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

ragasztó spray 400ml
A ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: 
pl. szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, 
purhab, fémek, merev műanyag, polietilén, 
vászon szövet, karton, papír és parafa. 
Ideális polietilén fólia rögzítésére különféle 
burkolatokhoz azbesztmentesítés előtt, és 
rögzítésre csomagolás technikai alkalmazá-
soknál: palettázásnál vagy doboz lezárásnál 
egyaránt. Használható habok, szövetek, 
kárpitok ragasztására, kárpit- és autóipar-
ban. Hasznos kétoldalas szalagok ideiglenes 
ragasztásánál is.
12db / karton (5210)

szilikon spray 500ml
A gépjárművek összes belső-külső, műanyag 
és gumirészeinek szakszerű ápolására és 
védelmére. Alaposan tisztítja és ápolja a 
műanyagokat, gumirészeket és a bőrt. Szín-
felfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló 
hatású, használata után tartósan kellemes 
illat marad. Használata után enyhén vízálló, 
selyem védőfilm alakul ki.
12db / karton (5120)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

szivárgásjelző spray 400ml
A szivárgáskereső spray környezetbarát módon 
teszi lehetővé a tömítetlen részek gond nélküli 
feltárását, belső nyomás alatt álló csavarköté-
seknél, perem (szegély)-kötéseknél, csővezeté-
keknél és hegesztési varratoknál. A szivárgás-
kereső sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, 
acetilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és 
földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor 
szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes 
keveréket!
12db / karton (5131)

szivárgásjelző spray -15°C 400ml
A szivárgáskereső spray környezetbarát 
módon teszi lehetővé a tömítetlen részek 
gond nélküli feltárását, belső nyomás alatt 
álló csavarkötéseknél, perem (szegély)-kö-
téseknél, csővezetékeknél és hegesztési 
varratoknál, -15 °C-ig! A szivárgáskereső 
sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, ace-
tilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és 
földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és 
fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle 
veszélyes keveréket!
12db / karton (5130)

PtFe szárazkenő (teflon) spray 400ml

United Sprays PTFE (Teflon) spray tiszta, szá-
raz, zsírtalan, jó tapadó képességű síkosító 
bevonatot képez. Fém, műanyag, gumi és más 
anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síko-
sító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, 
por- és víztaszító hatású. A Teflon spray szinte 
minden területen kitűnően használható: elektro-
nikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- 
és papírgyártásnál, textiliparban.

12db / karton (5170)



UNITED SPrAYS – IPArI SPrAYK

univerzális tisztítóhab spray 400ml

Kiváló minőségű, vízbázisú, hatásos, inten-
zív tisztítóhab. Használatával kiadós, ámde 
kímélő tisztítás érhető el. Felfrissíti a színe-
ket, tartósan kellemes illatot hagyva maga 
után és semmiféle maradványt, foltot nem 
hagy a beszórt felületen. Mélytisztító hatá-
sával teljesen feloldja még a makacs folto-
kat is! Megszünteti a nikotin-lerakódásokat, 
kiváló mélytisztító hatásával használata 
után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a 
rovarmaradványokat! Nem csöpög és folyik, 
ideális függőleges munkálatokhoz.

12db / karton (5180)

us-88 multi olaj spray 150 és 400ml

Az US-88 Multispray egy széleskörű prob-
lémamegoldó anyag az élet szinte minden 
területén. Speciális összetételének köszön-
hetően és kitűnő kúszó tulajdonsága által a 
termék kombinálja a következő tulajdonsá-
gokat: korrózióvédelem, tisztítás, vízkiszo-
rítás, kenés és konzerválás. Ellenáll a szél-
sőséges időjárási viszonyoknak és ezáltal 
alkalmas majd minden felhasználási terü-
leten: műhelyekben, szerelőüzemekben, ha-
józásban, villamosiparban, mezőgazdaság-
ban, valamint háztartási és hobby célokra.

150ml – 12db / karton (5161), illetve 
400ml - 12db / karton (5160)



UNITED SEALANTS - IPArI SZALAgOK

maszkoló szalagok
A United Sealants Maszkoló szalag 60°C 
kiváló tapadású festőszalag, melyet festési 
és mázolási munkáknál, javításoknál hasz-
nálhat sokféle alapfelületre.
tulajdonságok: Tökéletes, kivételes ta-
padás a legtöbb felülethez. Magas kezdeti 
tapadóérő. Beltéri védelem. A szalag csak a 
megszokott, átlagos időtartamot maradhat 
a felületen
alkalmazások: Festett falakon és felü-
leteken. Lakkozott fafelületeken. Üveg, 
műanyag, fém felületeken. Festőszalagként, 
maszkolási, kötési, akár csomagolási mun-
kálatoknál

19mm x 50m – 48db/karton (8001),  
25mm x 50m – 36db/karton (8002), 
30mm x 50m – 28db/karton (8003), 
38mm x 50m – 24db/karton (8004), 
48mm x 50m – 24db/karton (8005)



UNITED SEALANTS - IPArI SZALAgOK

duct tape 
(szöveterősítésű ragasztószalagok)

A United Sealants Duct Tape egy szöveterő-
sítésű ragasztószalag, melyet univerzálisan, 
széleskörűen használhat bel-, és kültérben 
ragasztási, javítási munkálatok során. 
tulajdonságok: Többcélú felhasználás, 
könnyen téphető, ugyanakkor nagyon erős
alkalmazások: Javításoknál, rögzítések-
nél, megerősítéseknél és sok más felhaszná-
lási területen

Szürke: 48mm x 10m – 72db/karton (8010), 
48mm x 50m – 24db/karton (8011)

Fekete 48mm x 50m – 24db/karton (8012), 
fehér: 48mm x 50m – 24db/karton (8013)



UNITED SEALANTS - IPArI SZALAgOK

Kétoldalú hab ragasztószalag

A United Sealants Kétoldalú hab ragasztó-
szalag egy kétoldalú tapadó-felülettel ren-
delkező akril-hab ragasztószalag, melyet 
univerzálisan, széleskörűen használhat 
beltéri ragasztási munkálatok során.
tulajdonságok: Kétoldalú tapadófelület, 
univerzális használat, beltéri alkalmazá-
sokhoz
alkalmazások: Tükörfelületek, műanyag 
takarások, csíkok

19mm x 1mm x 10m – 48db/karton (8021)
19mm x 1mm x 25m – 12db/karton (8022)



Az Ön forgalmazója:


