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Saumausmassa / tiivistysmassa monipuoliseen yleiskäyttöön rakentamises-
sa ja teollisuudessa. Pysyvästi elastinen kaikissa sääolosuhteissa. Hybri-
dipolymeeripohjainen koostumus, joka tarjoaa erinomaisen elastisuuden, 
tartunnan ja työstettävyyden niin kuivilla kuin märillä pinnoilla. Pitkä työstöai-
ka 90 min (kalvottuminen) antaa riittävästi viimeistelyaikaa esim. suurissa 
saumaustöissä, peltikateasennuksissa tai teollisuuden kokoonpanotyössä. 
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Ei sisällä isosyanaattia, liuottimia, halogeenejä tai happoja, lähes hajuton. Ei 
kuplien muodostumista massan sisällä. Miellyttävää levittää ja viimeistellä 
myös alhaisissa lämpötiloissa. Säilyttää hyvin värinsä. Kutistumaton. Tarttuu 
myös märkiin pintoihin. Kemiallisesti neutraali koostumus ei vaurioita herkkiä 
pintoja. Kestää uv-säteilyä ja kovaa säärasitusta. Sallittu liike ±25%. Erittäin 
suuri murtovenymä 600%. Sitkeä ja mekaanisesti kestävä koostumus.

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, erittäin elastinen saumausmassa. 
Pysyvästi elastinen kaikissa sääolosuhteissa. Pohjapolymeerinä puhdas, 
myrkytön ja turvallinen MS-polymeeri®. Ei sisällä isosyanaatteja eikä liuo-
tinaineita. Valmistettu laadukkaista raaka-aineista, joista on muodostettu 
koostumus, joka tarjoaa erinomaisen elastisuuden, tartunnan ja työstet-
tävyyden niin kuivilla kuin märillä pinnoilla. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäil-
maluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Kalvop. 600 12 660 CG645

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG646Har.valkoinen

Kalvop. 600 12 660 CG647Bet.harmaa

Kalvop. 600 12 660 CG648Tum.harmaa

Kalvop. 600 12 660 CG650Har.ruskea

Kalvop. 600 12 660 CG649Musta

Patruuna 290 12 1248 CG652Bet.harmaa

Patruuna 290 12 1248 CG651Valkoinen

Kalvop. 600 12 660 CG710

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG711Bet.harmaa
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Kirkas, 1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmas-
sa, joka on mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-po-
lymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. 
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin. Voidaan 
päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kostei-
siin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Ei sisällä liuottimia, 
silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Soveltuu 
sisä- ja ulkokäyttöön.

Patruuna 290 12 1248 CG032

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Kirkas

Koko, ml

VIBRATION
DAMPING

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa yleiskäyt-
töön. Mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. 
Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Emicode EC1 Plus 
-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Patruuna 290 12 1248 CG034

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 20 720 CG505Valkoinen

Patruuna 290 12 1248 CG498Vaal.harmaa

Kalvop. 600 20 720 CG500Vaal.harmaa

Patruuna 290 12 1248 CG036Tum.harmaa

Patruuna 290 12 1248 CG038Musta

VIBRATION
DAMPING
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PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja 
saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämäkämpi, liimauk-
seltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta 
MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). Tuot-
teella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä.

Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää 
uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei 
sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. 
Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – kestää 
kulutusta. Sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan päällemaalata. Homesuojattu. 

PressPack 200 12 1008 CG581

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

PressPack 200 12 1008 CG582Musta

PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.

Kirkas, 1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- 
ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämäkämpi, liima-
ukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta 
MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). Tuot-
teella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä. 

Shore A -kovuus noin 60. Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. 
Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin 
pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa 
lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali 
ja hajuton. Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – 
kestää kulutusta. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Homesuojattu.

PressPack 200 12 1008 CG543

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Kirkas

Koko, ml
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1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja sau-
mausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämäkämpi, liimaukseltaan 
lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluo-
kitus (erittäin alhaiset emissiot). Useita ajattoman tyylikkäitä Ruukin RR-värejä.

Patruuna 290 12 1248 CG041

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG044Valkoinen

Patruuna 290 12 1248 CG042Vaal.harmaa

Kalvop. 600 12 660 CG045Vaal.harmaa

Patruuna 290 12 1248 CG043Musta

Patruuna 290 12 1248 CG656Tum.ruskea

Patruuna 290 12 1248 CG660Alumiini

Patruuna 290 12 1248 CG673Punainen

Patruuna

Patruuna

290

290

12

12

1248

1248

CG672

CG702

Tum.harmaa

Vaal.ruskea

Kirkas, 1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- 
ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämäkämpi, liima-
ukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta 
MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). Tuot-
teella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä. 

Shore A -kovuus noin 60. Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-mate-
riaaleihin. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy 
myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa 
myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaat-
tia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Kuivuneella massalla erinomaiset me-
kaaniset ja liimausominaisuudet – kestää kulutusta. Soveltuu sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. Homesuojattu.

Patruuna 290 12 1248 CG539

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Kirkas

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG540Kirkas

Ku
iv

ut
tu

aa
n

Ku
iv

ut
tu

aa
n



7  |  PROFISEAL™ SAUMA-, TIIVISTE- JA LIIMAMASSAT

1-komponenttinen, korkean laatuluokan liimamassa, joka muodostaa lujan 
liimaliitoksen erittäin nopeasti. Käsittelylujuus saavutetaan parhaimmillaan 
20 minuutissa ja loppulujuus 60 minuutissa (kun vähintään toinen pinta huo-
koinen) – nopein 1K MS-polymeeriliima. Valmistettu laadukkaasta MS-po-
lymeeristä®. Mahdollistaa useissa tapauksissa liimauksen ilman mekaanisia 
kiinnikkeitä. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin 
alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. Tuotteella on myös Isega -elintarvi-
kekelpoisuushyväksyntä. 

Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan päälle-
maalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoi-
hin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Helppo pursottaa myös alhaisissa 
lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti 
neutraali ja hajuton. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Homesuojattu.

Patruuna 290 12 1248 CG541

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Patruuna 290 12 1248 CG644Musta

c2 se

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimamassa, jolla on 
erittäin suuri alkutartuntalujuus / märkäpito. Valmistettu laadukkaasta 
MS-polymeeristä®. Mahdollistaa useissa tapauksissa liimauksen ilman me-
kaanista tuentaa. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset 
emissiot).

Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan 
päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kostei-
siin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös 
alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. 
Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyt-
töön.

Patruuna 290 12 1248 CG018

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG019Valkoinen

Ku
iv

ut
tu

aa
n

Ku
iv

ut
tu

aa
n



PROFISEAL™ SAUMA-, TIIVISTE- JA LIIMAMASSAT  |  8

1-komponenttinen, kylmälevitteinen tuulilasiliima. MS-polymeeripohjainen. 
Nopea, 60 min ajoonlähtöaika. Levitettävissä sekä pu- että ms-pohjaisen 
leikatun tuulilasiliiman päälle. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus 
(erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Patruuna 290 12 1248 CG578

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Musta

Koko, ml

1-komponenttinen, korkean laatuluokan akryylipohjainen saumaus- ja 
tiivistysmassa vähäliikkeisiin saumoihin. Valmistettu laadukkaista 
raaka-aineista, joista on muodostettu koostumus, joka tarjoaa hyvän 
elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden kustannustehokkaasti. 
Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) 
-sisäilmaluokkaan. 

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä ja ilmatiivis. Voidaan 
päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kos-
teisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Sallittu liike ±15%. 
Äärimmäinen murtovenymä jopa 400%.

Patruuna 310 12 1248 CG107

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG108Valkoinen

Patruuna 310 12 1248 CG570Harmaa
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Kalvop. 600 12 660 CG694

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, akryylipohjainen saumaus-
massa liityntöihin, saumoihin ja rakoihin erityisesti sisätiloissa. Erittäin 
vähäpäästöinen – terveellinen sisäilma. Muodostaa pehmeähkön, 
elastisen, kumimaisen sauman, joka on maalattavissa vesipohjaisilla ja 
synteettisillä maaleilla. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin 
alhaiset emissiot).

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä. Ilma- ja vesi-/ve-
sihöyrytiivis. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. 
Vedenkestävä kuivuttuaan. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Elasti-
suus ±12,5 %. Murtovenymä ≥ 250 %.

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, akryylipohjainen saumaus-
massa suuriliikkeisiin saumoihin erityisesti sisätiloissa. Huomattavasti 
joustavampi ja sitkeämpi kuin tavalliset plastoelastiset akryylimassat.  
Valmistettu laadukkaista raaka-aineista, joista on muodostettu koos-
tumus, joka tarjoaa suuren elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden 
kustannustehokkaasti. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus 
(erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. 

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä. Ilma- ja vesi-/ve-
sihöyrytiivis. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. 
Vedenkestävä kuivuttuaan. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää 
uv-säteilyä ja säärasitusta. Murtovenymä ≥ 500%.

Patruuna 310 12 1248 CG057

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG058Valkoinen
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1-komponenttinen, silikaattipohjainen (keraaminen), äärimmäistä 
kuumankestävyyttä vaativiin kohteisiin tarkoitettu tiivistys- ja asen-
nusmassa. Tiivistää ja sulkee ilmatiiviisti, täyttää halkeamat. Helposti 
käsiteltävissä ja tasoitettavissa. Kuumennettu tiiviste muuttuu tum-
manharmaaksi ja erittäin lujaksi.

Kestää äärimmäistä kuumuutta max. +1500°C. Keraaminen pohja-ai-
ne, joka tavallisia tulilaasteja / hormilaasteja kestävämpi. Tiivistää ja 
täyttää. Ilma- ja savukaasutiivis. Kuivuttuaan erittäin luja. Voidaan 
käyttää luonnonkivien yhteydessä. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyt-
töön. Helppo käyttää!

Patruuna 310 12 1248 CG654

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Musta

Koko, ml

1-komponenttinen, plastinen, erittäin sään- ja vedenkestävä, poly-
meerien ja kuivuvien öljyjen yhdisteeseen pohjautuva synteettinen 
butyylitiivistemassa useimpien rakennus- ja teollisuusmateriaalien 
kuten betoni-, puu-, kivi-, tiili-, lasi-, metalli- ym. saumojen tiivistyksiin 
ulkona kohteissa, joihin kohdistuu vain vähäistä liikettä ja joissa sauma 
peitetään tai joissa sauma ei joudu kosketukselle alttiiksi. Massan pin-
nalle muodostuu 24-48 tunnissa maalattavissa oleva, sitkeä, joustava ja 
kosketuskuiva kalvo. 

Lämpötilankesto: -20°C …+75°C. Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin raken-
nusmateriaaleihin. Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon. 
Helppo levittää. Liitos helposti avattavissa / purettavissa jälkeenpäin.

Patruuna 310 12 1248 CG676

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

Patruuna 310 12 1248 CG680Musta

Patruuna 310 12 1248 CG679Valkoinen
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Patruuna 310 12 1248 CG692

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

Ilmanvaihtokanavistojen tiivistykseen ja asennukseen kehitetty akryy-
lipohjainen tiivistysmassa. Lämmin-, raikasilma- ja jäähdytysilmakana-
vistojen tiivistämiseen. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin 
alhaiset emissiot). Tuotteella on myös CE-merkintä tiivistyksiin. 

Kehitetty erityisesti IV-kanavistoille. Päällemaalattavissa kuivuttuaan 
(tee aina testi). Tarttuu ilman pohjustetta jopa hieman kosteisiin pintoi-
hin. Helppo levittää ja puhdistaa. Ei syövytä metalleja. Voidaan levittää 
pensselöimällä.

Bitumipohjainen, vahvistavaa erikoiskuitua sisältävä tiivistysmassa 
huopakatteiden ja bitumipitoisten materiaalien sekä niihin liittyvien 
läpivientien tiivistämiseen, liittämiseen ja korjaamiseen ulkokäytössä. 
Bitumikermi- ja bitumikäsiteltyjen pintojen tiivistykseen esim. perus-
tuksissa. Pakkastoimiva. Toimii asfalttipinnoilla. 

Kestää pohjoismaisia sääolosuhteita. Asennettavissa ympäri vuoden
Tarttuu hyvin huopa-, bitumikermi-, bitumi-, betoni-, teräs-, kivi-, tiili- 
ja puupinnoille. Kuituvahvistus lisää kestävyyttä ja silloituskykyä esim. 
bitumikermirepeämien tiivistyksessä.

Patruuna 310 12 1248 CG181

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Musta

Koko, ml
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Pysyvästi elastinen, etikkapohjainen, homesuojattu yleissilikonimas-
sa. Tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin kuten maalattu puu, 
alumiini, keraamiset pinnat, lasi, klinkkeri, posliini, eristelevyt, emaloidut 
pinnat, jne. Vaimentaa tärinää. Kestää äärimmäisiä sääolosuhteita, 
UV-säteilyä ja ikääntymistä. Erittäin kattavat CE-hyväksynnät: sau-
maustyöt, lasitus ja saniteettitilat. Ei sovellu PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 
pehmeille muoveille, neopreeni- ja bitumipinnoille, betoni, marmori, lyijy, 
kupari ja galvanoitu teräs. 

Kovuus: 20 Shore A. Kuivumisnopeus: 2mm / 24h. Kalvottuminen 
+23°C: 5-6 min. Lämpötilankesto: -60°C…+180°C. A+ sisäilmaluokitus.

Patruuna 300 12 1248 CG683

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

Patruuna 300 12 1248 CG684Musta

Patruuna 300 12 1248 CG682Valkoinen

Patruuna 300 12 1248 CG681Väritön

Pysyvästi elastinen, ruokaturvallinen, neutraalisti kuivuva, home-
suojattu lasitus- ja rakennussilikonimassa, joka tarttuu lähes kaikkiin 
rakennusmateriaaleihin kuten betoni, tiili, puu, teräs, alumiini, useat 
muovilaadut, kevytbetoni, keraamiset pinnat, kipsilevy, lasi, klinkkeri, 
rauta, posliini, eristelevyt, emaloidut pinnat, jne. 100% silikoni. Kestää 
erinomaisesti mekaanista rasitusta ja vaimentaa tärinää. Ei aiheuta 
korroosiota. Kestää useita eri kemikaaleja ja äärimmäisiä sääolosuhtei-
ta, UV-säteilyä ja ikääntymistä. Ei sovellu PE, PP, PTFE ja bitumipinnoille. 

Kovuus: 16 Shore A. Kuivumisnopeus: 2mm / 24h. Kalvottuminen 
+23°C: 7-8 min. Lämpötilankesto: -60°C…+180°C. A+ sisäilmaluokitus.

Patruuna 310 12 1248 CG055

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

Patruuna 310 12 1248 CG056Musta

Patruuna 310 12 1248 CG054Valkoinen

Patruuna 310 12 1248 CG053Väritön
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1-komponenttinen, tekninen RTV kone- ja tiivistesilikonimassa 
vaativiin käyttökohteisiin kuten moottorit, moottoriosat, koneet, 
laitteet, uunit ja teollisuuden erilaiset tiivistyskohteet. Korvaa useim-
missa käyttökohteissa perinteiset muotoon leikatut korkki-, huopa-, 
kumi- ym. tiivisteet. Soveltuu käytettäväksi tiivistyskohteissa, joissa 
tarvitaan elastista, värinöitä vaimentavaa ja painetta kestävää koos-
tumusta. Kestää kuumuutta ja kemikaaleja kuten öljy, rasva, voiteluai-
neet, bensiini, diesel, kerosiini, jarruneste, höyry, lämmitysöljy, glykoli, 
butaani, suolaliuos, jne. 

Korvaa perinteiset tiivisteet. Kestää pitkäaikaisesti öljyjä, vettä ja 
jäähdytysnesteitä. Lämpötilankesto -60°C…+330°C.

Patruuna 310 12 1248 CG643

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Musta

Koko, ml

PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.

1-komponenttinen, tekninen RTV kone- ja tiivistesilikonimassa vaativiin 
käyttökohteisiin kuten moottorit, moottoriosat, koneet, laitteet, uunit 
ja teollisuuden erilaiset tiivistyskohteet. Korvaa useimmissa käyttökoh-
teissa perinteiset muotoon leikatut korkki-, huopa-, kumi- ym. tiivisteet. 
Soveltuu käytettäväksi tiivistyskohteissa, joissa tarvitaan elastista, 
värinöitä vaimentavaa ja painetta kestävää koostumusta. 

Kestää kemikaaleja kuten öljy, rasva, voiteluaineet, bensiini, diesel, 
kerosiini, jarruneste, höyry, lämmitysöljy, glykoli, butaani, suolaliuos. 
Lämpötilankesto -60°C…+330°C.

PressPack 200 12 1008 CG642

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

PressPack 200 12 1008 CG571Musta
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Polyuretaanivaahto monipuoliseen ympärivuotiseen yleiskäyttöön, eris-
tämiseen ja täyttämiseen. Levitys mukana tulevilla pilleillä. Toimii luo-
tettavasti aina -18°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti 
erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia 
kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), 
ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Mukana 2 pilliä: litteä ja pyöreä. Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta 
pintoihin. Ei vaadi vaahtopistoolia. Ympärivuotinen käyttö.

Aerosol 500 12 840 CG089

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

Aerosol 750 12 840 CG081Beige

750 ml
35-40 litraa

500 ml
25-30 litraa

B3
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

Aerosol 750 12 840 CG655

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

Pilli-/pistoolivaahto monipuoliseen ympärivuotiseen yleiskäyttöön, 
Toimii luotettavasti aina -10°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin 
voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käyte-
tään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 
9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja 
työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset 
emissiot).

Käyttö pillivaahtona tai pistoolivaahtona. Monipuolinen yleiskäyttö. 
Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto 35-45 litraa riippuen käyttötavas-
ta. Ääneneristävyys Rs,w 60dB. Ympärivuotinen käyttö.

750 ml
35-45 litraa

B3
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys
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Varmatoiminen pistoolivaahto monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämi-
seen ja täyttämiseen. Pullon mukana suojakäsineet. Toimii luotettavasti 
aina -18°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin 
rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän 
kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 
(ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja 
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto jopa 
45 litraa valmista vaahtoa optimiolosuhteissa. Ääneneristävyys Rs,w 
60dB. Kontrolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Ympärivuotinen käyttö.

Aerosol 750 12 840 CG082

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

750 ml
40-45 litraa

B3
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

Erittäin suurituottoinen pistoolivaahto monipuoliseen yleiskäyttöön, 
eristämiseen ja täyttämiseen. Toimii luotettavasti aina -18°C lämpö-
tilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateri-
aaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja 
laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja 
OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus 
-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto jopa 70 L 
valmista vaahtoa optimiolosuhteissa. Ääneneristävyys Rs,w 60dB. Kont-
rolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Ympärivuotinen käyttö. Pullon mukana 
suojakäsineet.

Aerosol 870 12 840 CG091

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

870 ml
Jopa 70 litraa

B3
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys
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Äärimmäisiin olosuhteisiin kehitetty suurituottoinen, matalasti turpoava 
pistoolivaahto. Soveltuu monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen, 
täyttämiseen sekä myös liimaamiseen. Koostumus, jonka normaalia 
huomattavasti pienempi ilmankosteuden tarve takaa korkeatasoisen 
valmiin vaahdon solurakenteen myös ankarissa talviolosuhteissa. Toimii 
luotettavasti aina -20°C lämpötilaan saakka (pullon alin lämpötila -10°C, 
paras lopputulos saavutetaan lämpimällä pullolla). Tarttuu erittäin voi-
makkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa ja laadun-
valvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää.    

Ääneneristävyys Rs,w 63dB. Kontrolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Lii- 
mautumaton turvaventtiili mahdollistaa pitkän varastoinnin missä asennos-
sa tahansa. Ympärivuotinen käyttö.

Aerosol 750 12 840 CG083

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

750 ml
Jopa 65 litraa

B2
Paloluokka

63 dB
Äänieristävyys

Pysyvästi elastinen, pehmeä, rakenteiden elämistä ja lämpöliikkeitä 
mukaileva pistoolivaahto. Testatusti 100% ilmatiivis (leikattu ja leikkaa-
maton pinta). Erittäin voimakas tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin 
estää vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi ikkuna- ja 
oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään takaamaan 
pitkällä aikavälillä. Pintojen kostutus käytön yhteydessä edelleen 
parantaa jo muutenkin erittäin laadukasta vaahdon solurakennetta. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).  

Erittäin elastinen. Pysyvästi absorboi rakenteiden liikkeitä. Testat-
tu ääneneristävyys jopa Rs,w 64dB. Tuotto jopa 41 litraa vaahtoa. 
Liimautumaton turvaventtiili mahdollistaa pitkän varastoinnin missä 
asennossa tahansa. Sinisävyinen indikaattoriväri helpottamassa 
rakennusvalvontaa. Ympärivuotinen käyttö.

Aerosol 750 12 840 CG084

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Sininen

Koko, ml

750 ml
Jopa 41 litraa

100%
Ilmatiivis

B2
Paloluokka

64 dB
Äänieristävyys
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Aerosol 750 12 840 CG670

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Isosyanaattivapaa, elastinen, eriste- ja asennusvaahto monipuoliseen 
yleiskäyttöön, asennuksiin ja eristämiseen sekä rakentamisessa että 
teollisuudessa. Pullossa on 2in1 kaksoisannostelujärjestelmä – voit 
levittää vaahdon joko vaahtopistoolilla tai mukana tulevalla pillillä. Erit-
täin alhainen kuivumispaine estää pintojen muodonmuutoksia. Ovien ja 
ikkunoiden asennukseen, läpivientien, aukkojen ja kolojen täyttämiseen, 
eristelevysaumojen tiivistämiseen, kylmäsiltojen katkaisuun ja muuhun 
yleiseen lämmöneristykseen. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 
Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. 

Ääneneristävyys Rs,w 60dB. Kuivunut ja UV-säteilyltä suojattu vaahto 
on erittäin pitkäikäinen. Lämpötilankesto: -50°C…+90°C. Säilyvyys 12 
kk viileässä ja kuivassa tilassa +5…+30°C lämpötilassa.

Aerosol 750 12 840 CG669

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

1-komponenttinen ruiskutettava vaahtoeriste laajojen pinta-alojen 
eristämiseen. Levitetään vaahtopistooliin kiinnitettävän erikoissuut-
timen avulla. Mahdollistaa epätasaisten tai vaikeapääsyisten pintojen 
eristyksen. Auttaa vähentämään kylmäsiltoja mutkikkaissa rakenteissa 
ja kondenssiveden muodostumista. Elastisuutensa ansiosta vähentää 
kylmäsillan syntymisriskiä rakenteen mahdollisten liikkeiden seuraukse-
na. Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).  

Kuivunut vaahto on vähemmän herkkä UV-säteilylle ja suoralle aurin-
gonvalolle, kuin tavanomaiset yksikomponenttiset polyuretaanivaah-
dot. Kovettunut vaahto kannattaa kuitenkin peittää sopivalla läpikuul-
tamattomalla tiivistysaineella, maalilla tai muulla materiaalilla, jotta 
laatuominaisuudet kestäisivät pitkään. Sisä- ja ulkokäyttöön.

750 ml
Jopa 20 litraa

20%
Elastisuus

60 dB
Äänieristävyys

750 ml
Jopa 35 litraa

60 dB
Äänieristävyys
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Aerosol 750 12 840 CG671

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

Pilli-/pistoolivaahto, joka on kehitetty erityisesti erilaisten kaivonrenkai-
den tiivistykseen ja liimaukseen, maan alle jäävään rakentamiseen sekä 
saniteettitöihin liittyviin asennuksiin. Nopeuttaa ja helpottaa kaivon-
renkaiden asennusta huomattavasti. Korvaa esim. bitumikermi-/bitu-
minauhatiivisteet. Tarttuu voimakkaasti ja täyttää epätaisuudet ja kolot. 
M1-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Helppo-ja nopeakäyttöinen kaivonrengasasennuksissa. Laasteja ja tiiviste-
nauhoja ei tarvita. Kestää viemärivesiä, vettä sekä maaperän bakteereja ja 
happoja. Ei ikääntymisestä aiheutuvaa heikkenemistä tai lahoamista (kun 
suojassa uv-säteilyltä). Säilyttää vesitiiviytensä aina 0,5 bar paineeseen 
saakka. Kuivuttuaan kestää kaikkia sääolosuhteita (suojattava uv-säteilyltä).

Aerosol 400 12 840 CG093

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Vihreä

Koko, ml

2-komponenttinen täyttö-, eriste- ja asennusvaahto nopeaan, mo-
nipuoliseen yleiskäyttöön, asennuksiin ja eristämiseen sekä rakenta-
misessa että teollisuudessa. Ei vaadi ilmankosteutta kovettuakseen. 
Nopeaan ovien asennukseen, putkien eristykseen ja kiinnittämiseen, 
aukkojen, roilojen, kolojen, isojen tilavuuksien täyttämiseen ja yleiseen 
lämmöneristykseen. M1-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Kuivuu nopeasti. Hyvä lämmön- ja ääneneristyskyky. 400ml tuottaa noin 
15-20 litraa vaahtoa. Ääneneristävyys Rw,s 60dB. Kuivunut ja UV-säteilyltä 
suojattu vaahto on erittäin pitkäikäinen. Lämpötilankesto: -50°C…+90°C. 
Säilyvyys 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa +5…+20°C.

400 ml
15-20 litraa

60 dB
Äänieristävyys
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1-komponenttinen, matalasti turpoava liimavaahto rakennusmateriaa-
lien, kuten erilaisten eristeiden ja levyjen liimaukseen. Monikäyttöinen, 
kustannustehokas ja nopea. 2in1-järjestelmä: käyttö pillivaahtona tai 
pistoolivaahtona. Tarttuu eristelevyihin (villat, EPS, XPS, PU, jne.), ra-
kennuslevyihin (kipsilevy, OSB-levy, lastulevy, jne.), metalliin, betoniin, 
tiiliin ja muihin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. M1- ja Emicode EC1 
Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Kuivuu nopeasti. 750 ml pullo tuottaa 50-80 metriä liimavanaa ja 
riittää eristelevyliimauksessa noin 12-18 m2 liimaukseen. Soveltuu 
eristerappauksiin (ETAG 004 mukainen).

Aerosol 750 12 840 CG088

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Beige

Koko, ml

Liimavaahto mittatarkkojen rakennusharkkojen ja kivien kiinnittämiseen 
rakennustyössä. Nopea, siisti ja helppo vaihtoehto muurauslaastille. 
Muodostaa vahvan liimasidoksen jo 30 minuutissa. Tunkeutuu syvälle 
kiviainesten huokosiin, jolloin saavutetaan erittäin luja ja kestävä liimau-
tuminen eikä liimasidos ole vain harkon/kiven pinnalla. Liimaa myös vä-
liseinien alajuoksut, ovikynnykset ja useimmat muut materiaalit betoniin 
ja muuhun kiviainekseen.  M1-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

1 pullo vastaa yhtä 25 kg säkillistä laastia. Siistimpi käytössä kuin 
laasti, ei pölyä, ei sekoittamista, kevyempi kuljettaa. Tarkka annostelu 
vaahtopistoolilla. Käyttövalmis – ravista vain pulloa. Voimakas tartunta 
useimpiin rakennusmateriaaleihin. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Aerosol 750 12 840 CG087

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml
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Aerosol 750 12 840 CG693

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

Kustannustehkokas, pilliasenteinen palovaahto asennuksiin, eristämi-
seen ja läpivienteihin, joissa ei vaadita virallista ETA/CE hyväksyntää. 
Polttotestattu palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 
ja standardia DIN 4102-1 / B1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-
2:2007. Tarttuu voimakkaasti rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa 
käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestel-
miä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työter-
veys- ja työturvallisuus). M1-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. B1-paloluokka (DIN 4102-1). 
Voimakas tartunta pintoihin.

Aerosol 750 12 840 CG714

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

Kustannustehkokas, pistooliasenteinen palovaahto asennuksiin, eristä-
miseen ja läpivienteihin, joissa ei vaadita virallista ETA/CE hyväksyntää. 
Polttotestattu palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 
ja standardia DIN 4102-1 / B1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-
2:2007. Tarttuu voimakkaasti rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa 
käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestel-
miä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työter-
veys- ja työturvallisuus). M1-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. B1-paloluokka (DIN 4102-1). 
Voimakas tartunta pintoihin.

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys
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Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, vaahtopistoolilla annosteltava 
palokatkovaahto asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas 
tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koos-
tumus estää vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi 
palo-osastojen ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys 
pystytään takaamaan pitkällä aikavälillä. Vaahdon valmistuksessa ja 
laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).  

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden 
liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys Rs,w 60 dB. 
Tuote on osa PROFiSEAL® FSA -palokatkotuotesarjaa.

Aerosol 750 12 840 CG653

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

750 ml
35-40 litraa

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

Aerosol 750 12 840 CG085

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, pilliasenteinen palokatkovaahto 
asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas tartuntalujuus 
rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koostumus estää 
vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi palo-osastojen 
ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään 
takaamaan pitkällä aikavälillä. Vaahdon valmistuksessa ja laadunval-
vonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää. M1- ja 
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden 
liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys Rs,w 60 
dB. Tuote on osa PROFiSEAL® FSA -palokatkotuotesarjaa.

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys
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Tehokas puhdistusaine tuoreiden vaahtotahrojen ja vaahtopistoolien puh-
distamiseen. Dual System -pullossa on sekä spraysuutin suihkuttamista 
varten että kierreadapteriosa vaahtopistooliin kiinnitystä varten. Käy kaik-
kien normaalilla kierreosalla varustettujen vaahtopistoolien puhdistukseen.

Aerosol 500 12 840 CG086

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Väritön

Koko, ml

Vaihtoehto 1
Tuoreen vaahdon poistaminen sumuttamalla

Vaihtoehto 2
Vaahtopistoolin ulkoinen puhdistus sumuttamalla

Vaihtoehto 3
Vaahtopistoolin sisäinen puhdistus
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LAADUKKAAT PU-VAAHDOT
Valitse miellyttävin käyttötapa
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Patruuna 380 6 - CG168

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 2-komponenttinen palokatkovaahto 
sähkö- ja datakaapeleille, muovi-, teräsputkille sekä ilmastointikanaville 
seinissä ja lattioissa. Tuotteella voidaan täyttää turvallisesti palo-osas-
toiden läpiviennit ja niillä on helppo rakentaa palokatko vaativaankin 
ympäristöön. Erittäin helppoa ja nopeaa levittää. Leikkausvalmis noin 
90 sekunnin kuluttua vaahdotuksesta. Estää tulipalon ja palokaasujen 
etenemistä. Levitys käsi- tai akkukäyttöisellä puristimella. 

Huom, valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: Zapp-Zimmermann.

Tasaisen sekoitustuloksen antava mikserisuutin / sekoitussuutin 
2-komponenttisille massoille ja 2-komponenttisille palokatkovaahdolle. 

Yleismallinen. Kestävää muovia.

Irtotavara

Pussi

1

10

CG365

CG698

Pakkaus Väri SKU

Väritön

Väritön

kpl/pakkaus

2K

2K

FOAM

MIKSERISUUTIN
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Akkupuristin 380-410 ml 2K patruunoille, joissa sisään-
rakennettu kaksoispatruuna (1:1 / 2:1 / 10:1). Avoin 
runkorakenne, valumaton ja nopeussäätö. Kestävä runko 
ja luotettavat mekanismit. 

– Maksimi nopeus: 4 mm sekunnissa
– Säätö: liipaisin + nopeussäätörulla
– Valumaton: kyllä
– Akku: 7,4 V (Li-ion) 1,3 A

Pakkauksen sisältö:
Salkku, puristin, laturi ja 2 kpl akkuja.

Erittäin voimakas puristin 2-komponenttisille massoille ja 
vaahdoille, jotka on pakattu 380-410 ml patruunoihin, joissa 
on sisäänrakennettu kaksoispatruuna. Kestävä rakenne. 
Ammattilaatua. 500 kg puristusvoima, joka riittää kaikille 
massatyypeille.

– Kapasiteetti: 380-410 ml patruunat
– Runkorakenne: vahvaa metallia
– Puristussuhde: 25:1

2K380

E380

450 1500 CG508

Voima, kg Väri SKU

Musta

Paino, g

500 1125 CG169

Voima, kg Väri SKU

Musta/punainen

Paino, g
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ETA / CE hyväksytty palokatkoakryylimassa, joka estää ja hidastaa tulipalon 
sekä savukaasujen etenemistä saumojen ja aukkojen sekä erilaisten talotek-
niikka-asennusten kautta palo-osastoivissa seinissä ja lattioissa. Säilyttää 
rakenteiden suunnitellut akustiset ominaisuudet. Kuivuu levityksen jälkeen 
elastiseksi tiivistysaineeksi (12,5 %). Soveltuu useimmille rakennuspinnoille 
kuten betoni, tiili, Leca, teräs, puu, kipsi, lasi, PVC ja useimmat ei-huokoi-
set pinnat. Turpoaa palotilanteessa muodostaen kestävän, hiilipintaisen 
palosuojatiivistyksen. Asennetaan sopivan taustamateriaalin kuten kivivillan 
tai PROFiSEAL® FSA Backing -sullontavillan kanssa, jolla määritellään oikea 
massapaksuus. Minimisyvyydet ja maksimileveydet on määritelty erillisissä 
asennusohjeissa ja detaljikuvissa. Massa aktivoituu termisesti noin 180°C 
lämpötilassa, jolloin massa turpoaa ja hiiltyy muodostaen palon ja savu-
kaasujen etenemistä estävän pinnan jopa yli 4 tunnin ajaksi. Tuote kuuluu 
parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Patruuna 310 12 1248 CG535

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG536Valkoinen

180°C
Akt. termisesti

±12,5%
Liikkeensieto

30v.
  Kestoikä

62dB
Äänieristävyys

1-komponenttinen, korkean laatuluokan akryylipohjainen saumaus- ja 
tiivistysmassa vähäliikkeisiin saumoihin (elastisuus 15 %). Valmistettu 
laadukkaista raaka-aineista, joista on muodostettu koostumus, joka 
tarjoaa hyvän elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden kustannus-
tehokkaasti. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin 
alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä ja ilmatiivis. Voidaan 
päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kostei-
siin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Sallittu liike  ±15 %. 
Äärimmäinen murtovenymä jopa 400%.

Kalvop. 600 12 660 CG161

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

135°C
Akt. termisesti

±12,5%
Liikkeensieto

15min
 Kosketuskuiva

15v.
 Kestoikä

ACRYLKu
iv

ut
tu
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n

Ku
iv
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tu
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n
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Keraamisesta kuidusta valmistettu, korkeatasoinen sullontavilla, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi palokatkojen taustamateriaalina PROFiSEAL® 
FSA -palokatkotuotteiden yhteydessä ETA/CE hyväksynnän mukaisissa 
läpivientiratkaisuissa ja saumoissa. Käytetään täytteenä ja tukimateri-
aalina kaapeli-, putki- ja yhdistelmäläpivienneissä sekä paloteknisissä 
saumoissa. Kuumuudenkestoa vaativien läpivientien ja aukkojen täyttä-
miseen. Erinomainen myös takkaluukkujen, uunien, kiukaiden ja hormien 
kuumankestäviin tiivistyksiin. Asennetaan läpivientiin käsin tai tylpällä 
työkalulla työntäen. Voidaan leikata saksilla tai terävällä veitsellä sopi-
vaan muotoon ja mittaan. 

Lämmönkesto +1260°C. Ei reagoi muiden materiaalien kanssa. Rajaton 
säilyvyys. Tiheys 128 kg/m3.

Pussi 15/48/600 CG604

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

Laatikko 25/48/9000 CG561Valkoinen

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkolevy on kestävä, 1-puoleisesti 
palokatkopinnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistämiseen. Palo-
katkolevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, metalli- ja 
muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkolevy eristää ja tiivistää 
palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen liikkumisen 
palo-osastojen välillä. 

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0881 – ETAG 026-2 -läpiviennit Levyn 
koko: 50 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Irtotavara 50/600/1200 CG556

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

BOARD
1S 50

BACKING
WOOL
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ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 50 mm paksu palokatkolevy on kestävä, 
2-puoleisesti palokatkopinnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistä-
miseen. Palokatkolevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, 
metalli- ja muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkolevy eristää ja 
tiivistää palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen 
liikkumisen palo-osastojen välillä. 

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0881 – ETAG 026-2 -läpiviennit. Levyn 
koko: 50 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Irtotavara 50/600/1200 CG659

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 60 mm paksu palokatkolevy on kestävä, 
2-puoleisesti palokatkopinnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistä-
miseen. Palokatkolevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, 
metalli- ja muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkolevy eristää ja 
tiivistää palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen 
liikkumisen palo-osastojen välillä. 

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0881 – ETAG 026-2 -läpiviennit. Levyn 
koko: 60 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Irtotavara 60x600x1200 CG558

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

BOARD
2S 50

BOARD
2S 60
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Palotekninen, valkoinen akryyliemulsiopinnoitusaine PROFiSEAL® 
FSA BOARD -palovillalevyjen pinnoitukseen. Pinnoite on helppo ja 
nopea levittää käyttäen pensseliä, ruiskua tai lastaa. Pinnoitusaine on 
tarkoitettu paljaiden ja esipinnoitettujen mineraalivillalevyjen pinnoit-
tamiseen tarjoamaan lisää palonkestoa sekä myöskin kaapeleiden ja 
putkien suojausaineeksi osastoivien seinä- ja lattiarakenteiden aukois-
sa. Märkäkalvopaksuus tulee olla 0,8–1 mm riittävän paloluokituksen 
saavuttamiseksi. Pinnoite kuivuu nopeasti muodostaen kestävän 
pinnan. Pinta on pestävissä ja suojaa homeelta sekä kosteudelta. 

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0883 – ETAG 026-3: lineaariset sau-
mat ja raot, ETA 17/0882 – ETAG 026-2 -läpiviennit.

COATING

Astia 8 CG559

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Tilavuus, L

Tynnyri 200 CG560Valkoinen

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkotiili, joka on valettua palokatko-
vaahtomassaa. Palokatkotiili soveltuu hyvin kaapelien-, putkien- sekä 
läpivientivarausten palokatkoksi läpivienneissä. Erittäin pehmeä, jous-
tava ja helposti muotoiltavissa oleva palokatkoratkaisu. Kätevä ratkaisu 
tilapäisasennuksiin ja tiloihin, joissa läpivientitarpeet muuttuvat usein. 
Erittäin siisti ratkaisu myös pysyvissä palokatkoissa. Yksinkertainen 
ja helppoasenteinen ratkaisu suurienkin aukkojen täyttöön. Helppo 
käsitellä ja työstää pehmeän sekä joustavan koostumuksensa ansiosta. 
Tiilet ovat päälle maalattavissa. Hyvä valinta kohteisiin, joissa pölyävät 
tuotteet aiheuttavat ongelmia kuten esimerkiksi käytössä olevissa kiin-
teistöissä (hotellit, sairaalat, tuotantolaitokset, jne). Puhdas ja pölytön 
asennus. Helposti leikattavissa puukolla tai veitsellä. 

HUOM, Valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: Zapp-Zimmermann.

Irtotavara 200/14/60 CG503

Pakkaus Väri SKU

Punainen

Mitat, mm

BRICK
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ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, matalarakenteinen palokatkomansetti. 
Korkeus vain 30mm. Estää liekkien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön 
siirtymisen palo-osastoivissa lattia- ja seinärakenteissa. 

Palokatkohyväksynnät – ETA (eurooppalainen tekninen arviointi):
ETA 17/0887 – ETAG 026-2: läpiviennit.

COLLAR 
K30

Irtotavara Ø 32 / 30 CG607

Pakkaus Väri SKU

Punainen

Mitat, mm

Irtotavara Ø 40 / 30 CG608Punainen

Irtotavara Ø 55 / 30 CG609Punainen

Irtotavara Ø 63 / 30 CG610Punainen

Irtotavara Ø 75 / 30 CG611Punainen

Irtotavara Ø 82 / 30 CG612Punainen

Irtotavara Ø 90 / 30 CG613Punainen

Irtotavara Ø 110 / 30 CG614Punainen

COLLAR 

Irtotavara Ø 55 / 50 CG511

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

Irtotavara Ø 82 / 50 CG512Valkoinen

Irtotavara Ø 110 / 50 CG513Valkoinen

Irtotavara Ø 125 / 60 CG514Valkoinen

Irtotavara Ø 160 / 60 CG515Valkoinen

Irtotavara Ø 200 / 250 CG516Valkoinen

Irtotavara Ø 250 / 75 CG517Valkoinen

Irtotavara Ø 315 / 75 CG550Valkoinen

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkomansetti. Teräksinen, ruostumaton 
kuorirakenne, joka puolittuu kahteen osaan läpiviennin ympäri asentamista var-
ten ja kiinnittyy yksinkertaisella lukituksella. Teräskuori sisältää grafiittipohjaista 
reaktiivista materiaalia, joka turpoaa kuumuuden vaikutuksesta ja siten sulkee 
palotilanteessa sulaneen muoviputken tai sähkökaapeleiden jättämän aukon. 
Estää liekkien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön siirtymisen lattia- ja seinä-
rakenteissa. Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0887 – ETAG 026-2 -läpiviennit.
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Irtotavara Ø 63 CG616

Pakkaus Väri SKU

Metalli

Halkaisija, mm

Irtotavara Ø 80 CG617Metalli

Irtotavara Ø 100 CG618Metalli

Irtotavara Ø 125 CG619Metalli

Irtotavara Ø 160 CG620Metalli

Irtotavara Ø 200 CG621Metalli

Irtotavara Ø 250 CG622Metalli

Irtotavara Ø 315 CG623Metalli

Irtotavara Ø 400 CG624Metalli

Irtotavara Ø 500 CG625Metalli

Irtotavara Ø 630 CG626Metalli

Irtotavara Ø 800 CG627Metalli

Irtotavara Ø 1000 CG628Metalli

Irtotavara Ø 1250 CG629Metalli

DAMPER
Palopelti IV-kanavien osastoivien rakenteiden läpivienteihin. Ei vaadi 
mekaanisia tai sähköisiä toimilaitteita. Huoltovapaa rakenne.

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, säädettävä palokatko-
mansetti seinärakenteisiin, sekä lattioihin kaapeli- tai 
putkiläpivientien palosuojauksiin. Palotilanteessa 
kauluksen grafiittirakenne turpoaa ja tukkii läpiviennin 
muodostaen tiiviin palokatkon. Estää liekkien, vaaral-
listen palokaasujen sekä lämmön siirtymisen lattia- ja 
seinärakenteista.

Huom, valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: 
Zapp-Zimmermann.

Irtotavara Ø 50-110 CG518

Pakkaus Väri SKU

Metalli

Halkaisija, mm

Irtotavara Ø 125-160 CG519Metalli

COLLAR 
FLEX
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ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty helppokäyttöinen, passiivinen palokatkogra-
fiittimassa, joka on suunniteltu estämään tulipalon ja savukaasujen etene-
mistä erilaisten aukkojen ja talotekniikka-asennusten kautta palo-osas-
toivissa seinissä ja lattioissa. Turpoaa altistuessaan kuumuudelle ja sulkee 
läpivientiaukot, kun kaikki palava tai alhaisessa lämpötilassa sulava materiaali 
on palanut pois. Vaikeiden läpivientien, kuten suurien muoviputkien, kaapeli-
hyllyjen ja kaapelinippujen tiivistämiseen kun tavalliset paloluokitellut massat 
eivät riitä. Säilyttää rakenteiden suunnitellut akustiset ominaisuudet. Sovel-
tuu useimmille rakennuspinnoille kuten betoni, tiili, Leca, teräs, puu, kipsi, lasi, 
PVC ja useimmat ei-huokoiset pinnat. Asennetaan sopivan taustamateriaalin, 
kuten kivivillan tai PROFiSEAL™ FSA Backing -sullontavillan kanssa, jolla 
määritellään oikea massapaksuus. Minimisyvyydet ja maksimileveydet on 
määritelty erillisissä asennusohjeissa ja detaljikuvissa. Tuote kuuluu par-
haimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. 
Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0880 – ETAG 026-2 -läpiviennit.

MS-polymeeripohjainen, 1-komponenttinen, liuotteeton palokatkosau-
mamassa, jossa yhdistyvät sekä silikoni- että polyuretaaniteknologioiden 
parhaat ominaisuudet. Kehitetty yleiskäyttöiseksi lattia- ja seinärakenteiden 
palokatkosaumausmassaksi sahattuihin betonisaumoihin, liikuntasaumoihin, 
seinä- ja lattiaelementtien saumoihin, joissa vaaditaan palonkestävyyttä. 
Polttotestattu EN 1366-4 mukaisesti. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluo-
kitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Erityisesti kulutukselle altistuvien, palonkestävyyttä vaativien osastoivien 
rakenteiden saumauksiin. Kulutukselle altistuvat lattiasaumaukset parkki-
halleissa ja parkkitaloissa, varastotiloissa, tuotantolaitoksissa, urheiluareen-
oilla, ostoskeskuksissa, julkisissa rakennuksissa, kouluissa, rautatieasemilla, 
lentokenttien terminaaleissa, öljyterminaaleissa ja öljynporauslautoilla.

135°C
Akt. termisesti

12,5%
Liikkeensieto

60 min
Kosketuskuiva

10v.
  Kestoikä

53dB
  Äänieristävyys

Patruuna 310 12 1248 CG537

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Harmaa

Koko, ml

HYBRID
VLE

Kalvop. 600 12 660 CG585

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml

Kalvop. 600 12 660 CG678Harmaa
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MORTAR 
ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkokipsilaasti. Kutistumaton 
ja helppokäyttöinen, valettava palokatkomassa, joka sekoite-
taan veden kanssa. Hyväksytty käytettäväksi palo-osastoivissa 
rakenteissa sähkökaapeli-, metalli- sekä komposiittiputki- ja 
yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen rakennusten sisätiloissa. 
Tarttuu hyvin yleisesti käytettyihin rakennusmateriaaleihin, 
kuten betoni, kevytbetoni, tiili, teräs, muovi ja kipsi. Laajenee noin 
1 % kuivuessaan ja siten muodostaa erittäin tiiviin palokatkon 
pysty- ja vaakarakenteissa. Kuivuneen massan tiheys on 900 kg/
m3, jota voidaan hioa ja porata. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode 
EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0886 – ETAG 026-2 -läpivien-
nit. Ääneneristävyys 64 dB (ISO 10140-2:2010). Lähes rajaton 
säilyvyys. 

Säkki 20 CG538

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Koko, L

MORTAR
Hidastinaine palokatkokipsilaastille. Hidastaa kipsilaastin kuivumista 
antaen siten enemmän asennus- ja viimeistelyaikaa esimerkiksi kuu-
missa asennusolosuhteissa asennettaessa. Jauhe, joka sekoitetaan 
huolellisesti kipsimassan joukkoon.

Purkki 500 12 CG555

Pakkaus Väri kpl/ltk SKU

Valkoinen

Koko, ml

RETARDER
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PLUG
ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkotulppa, joka on valettua palokatko-
vaahtomassaa. Erittäin pehmeä, joustava ja helposti muotoiltavissa oleva 
palokatkoratkaisu.  Muodoltaan pyöreiden palokatkojen tekemiseen seinä- 
ja lattiarakenteissa. Soveltuu kaapeliläpivienteihin sekä tyhjien aukkojen 
sulkemiseen. Erinomainen kohteisiin joissa kaapeleita joudutaan lisäämään 
usein. Helppo, nopea ja pölytön asennus. Helppo käsitellä ja työstää. Huom, 
valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: Zapp-Zimmermann.

Irtotavara Ø 65 mm CG520

Pakkaus Väri SKU

Punainen

Halkaisija, mm

Irtotavara Ø 78 mm CG521Punainen

Irtotavara Ø 107 mm CG522Punainen

Irtotavara Ø 122 mm CG523Punainen

Irtotavara Ø 134 mm CG524Punainen

Irtotavara Ø 165 mm CG525Punainen

Irtotavara Ø 200 mm CG526Punainen

Irtotavara Ø 250 mm CG527Punainen

PALOKATKO
TARRA

PROFiSEAL™ FSA -tuotesarjan tuoteratkaisuilla 
toteutettujen palokatkojen vaatimuksenmukaiseen 
merkintään. Tarttuu kaikkiin yleisimpiin rakennus-
materiaaleihin. Merkinnät tehdään pysyvällä ”
permanent” -tussilla.

Pussi, 50 kpl 100x150 CG562

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Koko, mm
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ETA/CE-hyväksytty, joustava ja palotilanteessa laajeneva silikonipolymeeri-
pohjainen, käsin muovailtava palokatkokitti sähkörasioiden, johtojen, putkien 
ja hanakulmien palokatkoihin. Käytetään myös ajoneuvojen, veneiden, konei-
den ja laitekaappien sähköjohto- ja putkiläpivientien palokatkotiivistämiseen. 

Muovautuu helposti eri muotoihin, palokatkoa voidaan muokata jälkikäteen.
Soveltuu mm. sähkörasioiden, hanakulmarasioiden, yksittäisten kaapelei-
den, kaapelinippujen ja metalliputkien palosuojaukseen. Täysin savukaasu- 
ja ilmatiivis asennus. Tarttuu erittäin hyvin useimpiin materiaaleihin kuten 
esim. puu-, metalli-, muovipinnat jne. Hyvä ääneneristävyys.. Pysyvästi elas-
tinen koostumus. Kestää ja vaimentaa tärinää, soveltuu liikkuviin rakenteisiin 
(±10%) ajoneuvoissa, koneissa, veneissä ja laivoissa. Pölytön ja siisti asentaa. 
Ei syövytä materiaaleja. Vedenkestävä ja vettymätön koostumus. Sopii sisä- 
ja ulkokäyttöön. Pakkaus: tanko Ø15mm x 20cm = 1 m. ETA 19/0369

Paketti, 5 kpl Ø15mm / 5x20cm CG615

Pakkaus Väri SKU

Punainen

Mitat

SERVICE
TRANSIT

Läpivientivaraus kaapeleille ja pienille muoviputkille. Tuote koostuu pyöreästä 
korkean lämpötilan kestävästä ulkokuoresta, sekä grafiittipohjaisesta sisäkuo-
resta. Palotilanteessa sisäkuori reagoi lämpötilan nousuun ja turpoaa ulkokuorta 
vasten täyttäen palossa sulaneiden kaapeleiden jättämät aukot ja estäen liek-
kien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön siirtymisen palo-osastosta toiseen.

Irtotavara Ø 40 / 150 CG630

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Mitat, mm

Irtotavara Ø 63 / 150 CG631Valkoinen

Irtotavara Ø 90 / 150 CG632Valkoinen

Irtotavara Ø 110 / 150 CG633Valkoinen

Irtotavara Ø 40 / 250 CG634Valkoinen

Irtotavara Ø 63 / 250 CG635Valkoinen

Irtotavara Ø 90 / 250 CG636Valkoinen

Irtotavara Ø 110 / 250 CG637Valkoinen

Irtotavara Ø 40 / 400 CG638Valkoinen

Irtotavara Ø 63 / 400 CG639Valkoinen

Irtotavara Ø 90 / 400 CG640Valkoinen

Irtotavara Ø 110 / 400 CG641Valkoinen
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SOCKET
PLATE

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty sähkörasioiden pohjalle asennettava palo-
katkosuojalevy, joka turpoaa kuumuuden vaikutuksesta, estäen tulipalon ja 
savukaasujen etenemistä palotilanteessa. Erittäin helppo ja nopea asentaa 
sähkörasioiden asennuksen yhteydessä. 

Palokatkohyväksynnät: ETA 17/0889 – ETAG 026-2 -läpiviennit.

Irtotavara Ø 59 CG577

Pakkaus Väri SKU

Harmaa

Halkaisija, mm

SILICONE
ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty 1-komponenttinen, paloa ja savukaasu-
jen etenemistä estävä, elastinen palokatkosilikonimassa. Soveltuu 
palo-osastoiviin saumauksiin sekä tiivistyksiin.

Patruuna 310 12 1248 CG163

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Valkoinen

Koko, ml
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ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkokääre eli WRAP, jolla on helppo to-
teuttaa yksinkertainen ja edullinen muoviputkiläpivienti seinissä ja välipohjissa. 
Palotilanteessa kääreessä oleva grafiittipitoinen materiaali laajenee rakennetta 
vasten ja täyttää sulaneen/palaneen muovin jättämän tilan. Valmiiden liuskojen 
pituus ja paksuus mitoitettu valmiiksi eri putkikokovaihtoehdoille. 

Irtotavara, liuska 55 CG530

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

Koko, mm

Irtotavara, liuska 82 CG531Valkoinen

Irtotavara, liuska 110 CG532Valkoinen

Irtotavara, liuska 125 CG551Valkoinen

Irtotavara, liuska 160 CG533Valkoinen

Irtotavara, liuska 200 CG552Valkoinen

Irtotavara, liuska 250 CG553Valkoinen

Irtotavara, liuska 315 CG554Valkoinen

Irtotavara, rulla 50 mm x 25 m CG534Grafiitinharmaa

WRAP

Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, vaahtopistoolilla annosteltava 
palokatkovaahto asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas 
tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koos-
tumus estää vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi 
palo-osastojen ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys 
pystytään takaamaan pitkällä aikavälillä. Vaahdon valmistuksessa ja 
laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää. 
M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).  

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden 
liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys Rs,w 60 dB.

Aerosol 750 12 840 CG653

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

750 ml
35-40 litraa

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

Kä
yt

ön
 a

ik
an

a
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Aerosol 750 12 840 CG085

Pakkaus Väri kpl/ltk kpl/lava SKU

Punainen

Koko, ml

Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, pilliasenteinen palokatkovaahto 
asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas tartuntalujuus 
rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koostumus estää 
vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi palo-osastojen 
ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään 
takaamaan pitkällä aikavälillä. Vaahdon valmistuksessa ja laadunval-
vonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää. M1- ja 
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). 

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden 
liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys Rs,w 60 
dB. Tuote on osa PROFiSEAL® FSA -palokatkotuotesarjaa.

B1
Paloluokka

60 dB
Äänieristävyys

CABLE 
ETA/CE-hyväksytty elastinen palosuojakangas kaapeleille. Pinnoitettu 
PU-pinnoitteella likaa vastaan, sisäpuolella on punainen palossa laajeneva 
palosuojapinnoite. Voidaan käyttää sisä– ja ulkotiloissa, kestää pakkasta ja 
UV-säteilyä sekä korkeaa kosteusrasitusta. Tulipalossa palosuojapinnoite 
turpoaa ja muodostaa palonkestävän eristekerroksen. Kaapeleiden ympärille 
asennettu palosuojakangas estää ulkopuolisen palon sytyttämästä kaapelei-
ta palamaan sekä kaapelipalo- ja oikosulkutilanteessa estää palon etenemi-
sen kaapeleita pitkin. Tuotetta voidaan leikata veitsellä ja saksilla. 

Ulkopuoli harmaa, sisäpuoli punainen. Paino 850 g/m2, paksuus 0,7 mm. 
20 m rulla (22m2). Myydään metreittäin. Toimitettava tuotemerkki: SVT 
Pyro-Safe DG-CR.

Rulla, 20m x 1m 1 CG662

Pakkaus Väri SKU

Punainen/harmaa

kpl/ltk

BANDAGE DG-CR

Kä
yt

ön
 a

ik
an

a
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COLLAR EC
LISÄKIINNIKEPAKETTI

Lisäkiinnikkepaketti PROFiSEAL® FSA COLLAR EC -palokatkomansettien 
asennukseen. Pakkaus sisältää 18 kpl valmiiksi muotoiltuja erikoiskiinnikkeitä. 

Huom, älä käytä vääränlaisia kiinnikkeitä asennukseen, koska 
asennus ei tällöin ole määräysten mukainen.

Paketti 18 CG661

Pakkaus Väri SKU

Teräs

kpl/pkt

COLLAR EC
Palokatkomansetti muovi- ja teräsputkien haastaviin läpivientipaikkoihin. 
Voidaan asentaa maksimissaan ø160 mm muoviputkille kipsilevyseinissä, ki-
virakenteisissa seinissä sekä välipohjissa. Seinäasennuksissa mansetti tulee 
asentaa molemmin puolin seinää ja kattoasennuksissa mansetti asennetaan 
rakenteen alapuolelle. Soveltuu komposiitti-, muovi- ja mineraalivahvisteisille 
muoviputkille. Myös monikerrosrakenteisille ns. dB-viemäriputkille. Muovi-
putket voidaan eristää polyeteenivaahdolla runkoäänien takia. Solukumilla 
eristettäessä soveltuu myös kupari ja teräsputkille. Putket voivat kulkea 
palo-osastoitujen rakenteiden läpi kohtisuoraan tai vinosti. Nurkka ja kulma 
asennuksissa riittää 2/3 osaa muoviputken ympärille. Voidaan asentaa myös 
kosteisiin ja märkiin tilloihin. 

Pakkaus sisältää 10m wrap-nauhaa, 3m RST-kaulusnauhaa, 18 kiinnitys-
koukkua ja asennusohjeet kätevässä kuljetuspakkauksessa.

Paketti 1 CG658

Pakkaus Väri SKU

Teräs

kpl/ltk

PALOKATKOMANSETTI



Palokatkotuotteet

Suunnittelupalvelu

Koulutus

Urakointi

Työmaatuki

Ammattilaisen palokatkotuoteratkaisut 
tiivistämiseen, saumaukseen 
ja liimaukseen.

palokatkotieto.fi
Lue lisää:
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FG1
CLASSIC
Muovirunkoinen, perustasoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen annosteluun. 
Normaali kierreosa, joka sopii kaikkiin vaahtopistoolipulloihin, joissa on normaalikierteinen 
kiinnitysosa. Adapteri: normaali kierre, muovia. Tiivistys: PTFE-käsitellyt tiivisteet. Sulkija-
neula: terästä. Kahvaosa: muovia. Runkorakenne: muovia. Putkiosa: terästä. Suutin: Ø 2 mm, 
messinkiä.

FG2
CLASSIC
Hyvä, perustason metalli-/muovirunkoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen 
annosteluun. Soveltuu myös kevyeen ammattikäyttöön. Tarkka pursotusnopeuden säätö-
mekanismi. Normaali kierreosa, joka sopii kaikkiin vaahtopistoolipulloihin, joissa on normaali-
kierteinen kiinnitysosa. Adapteri: normaali kierre, nikkelipinnoitettu. Tiivistys: PTFE-käsitelty 
(myös sulkijakuula). Sulkijaneula: terästä. Kahvaosa: iskunkestävää muovia. Runkorakenne: 
metallia (alumiini). Putkiosa: ruostumatonta terästä. Suutin: Ø 2 mm, messinkiä.

FG3
TEFLON CLASSIC
Vahvarakenteinen, metalli-/muovirunkoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen 
annosteluun. Näkyvät metalliosat teflon-käsiteltyjä - helppo pitää puhtaana. Soveltuu vaati-
vaan ammattikäyttöön. Adapteri: normaali kierre, metallia, teflon pinta. Tiivistys: PTFE käsitel-
ty. Sulkijaneula: terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kumipinnoitettua muovia. Runkorakenne: 
alumiinia, teflon pinta. Putkiosa: terästä, teflon pinta. Suutin: Ø 2 mm, messinkiä, teflon pinta.

Laatikko 20 400 CG574

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

168

kpl/ltk

Laatikko 20 400 CG575

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

245

kpl/ltk

Laatikko 20 400 CG576

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

305

kpl/ltk
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LB600
CLASSIC
Metalli-/muovirunkoinen vaahtopistooli 600mm pitkällä metalliputkella pistoolivaahtojen an-
nosteluun. Soveltuu myös ammattikäyttöön. Pursotusnopeuden säätömekanismi. Adapteri: 
normaali kierre, metallia, teflon käsitelty. Tiivistys: PTFE käsitelty (myös sulkijakuula). Sulkija-
neula: terästä. Kahvaosa: iskunkestävää muovia. Runkorakenne: kromipinnoitettua alumiinia. 
Putkiosa: terästä. Putken pituus: 600 mm. Suutin: Ø 2 mm, terästä.

LB1000
ERGONOMIC
Korkeatasoinen ja erittäin kestävä vaahtopistooli jatkuvaan ammattikäyttöön. Tarkka ja 
nopea pursotusnopeuden säätö. Adapteri: normaali, teflonkäsiteltyä metallia. Tiivistys: 
PTFE-käsitelty. Sulkijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: kestävää termoplastista 
muovia. Runkorakenne: kestävää metalliseosta. Putkiosa: 1000 mm pitkä, erikoismuotoiltua 
terästä. Suutin: teflonpinnoitettua messinkiä. Kestävyys: n. 300.000 painallusta.

ECO
ERGONOMIC
Edullinen, mutta laadukas, ergonomisesti muotoiltu muovirakenteinen vaahtopistooli satun-
naiseen käyttöön. Käy normaalilla kierreosalla varustettuihin pistoolivaahtopulloihin. Adapteri: 
normaali, kestävää termoplastista muovia. Tiivistys: PTFE-käsitelty. Sulkijaneula: terästä, 
PTFE-käsitelty. Kahvaosa: kestävää termoplastista muovia, ergonomisesti muotoiltu. Runko-
rakenne: kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: kestävää termoplastista muovia
Suutin: kestävää termoplastista muovia. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

Laatikko 10 CG589

Pakkaus Paino, g SKU

550

kpl/ltk

Laatikko 27 81 CG101

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

970

kpl/ltk

Blister 28 336 CG097

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

160

kpl/ltk
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MULTIFLEX
ERGONOMIC
Monitoiminen, kestävä, metallirunkoinen vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön, jonka mukana 
muotoiltava 300 mm jatkoletku muistitoiminnolla. Adapteri: normaali, integroitu, alumiinise-
osta. Tiivistys: PTFE käsitelty. Sulkijaneula: Terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kestävää alu-
miiniseosta. Runkorakenne: kestävää alumiiniseosta. Putkiosa: terästä + 300 mm muotoil-
tava jatko. Suutin: messinkiä, kierreosa jatkosuuttimille. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

PRO
ERGONOMIC
Laadukas, ergonomisesti muotoiltu, metalli-/muovirakenteinen vaahtopistooli aktiiviseen 
ammattikäyttöön. Adapteri: normaali, kestävää termoplastista muovia. Tiivistys: PTFE-kä-
sitelty. Sulkijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: kestävää termoplastista muovia. 
Runkorakenne: kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: erikoismuotoiltua terästä. Suutin: 
teflonpinnoitettua messinkiä. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

PRO
PREMIUM ERGONOMIC
Huippulaadukas, ergonomisesti muotoiltu, metallirunkoinen vaahtopistooli jatkuvaan ammat-
tikäyttöön. Parasta ammattilaatua. Adapteri: normaali, teflonkäsiteltyä metallia. Tiivistys: 
PTFE-käsitelty. Sulkijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: metallia + kestävää termoplas-
tista muovia. Runkorakenne: metallia + kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: erikoismuo-
toiltua terästä. Suutin: teflonpinnoitettua messinkiä. Kestävyys: ≥ 300.000 painallusta.

Laatikko 30 480 CG098

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

520

kpl/ltk

Blister 28 336 CG099

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

210

kpl/ltk

Blister 28 336 CG100

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

350

kpl/ltk
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Mukana kattava suutinsarja

Laadukas, ergonomisesti muotoiltu vaahtopistooli liima- ja pistoolivaahtojen levitykseen ahtais-
sa paikoissa. Adapteri: normaali, kestävää termoplastista muovia. Tiivistys: PTFE-käsitelty. Sul-
kijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: kestävää termoplastista muovia. Runkorakenne: 
kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: lyhyt, teflonoitua terästä, kierreosa jatkosuuttimille. 
Suutin: pintakäsiteltyä messinkiä, lisäsuuttimia. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

Taipuisa 300 mm jatkosuutin. Voidaan leikata haluttuun mittaan sekä puristaa 
litteäksi. Säilyttää halutun muodon ja voidaan muotoilla uudestaan. 

Huom, käy ainostaan vaahtopistoolimalliin FoamMaster™ MULTIFLEX.

Taipuisa 1000 mm jatkosuutin. Voidaan leikata haluttuun mittaan sekä 
puristaa litteäksi. Säilyttää halutun muodon ja voidaan muotoilla uudestaan. 

Huom, käy ainostaan vaahtopistoolimalliin FoamMaster™ MULTIFLEX.

VARIO
ERGONOMIC

FLEX
300

FLEX
1000

Blister 28 336 CG096

Pakkaus Paino, g kpl/lava SKU

175

kpl/ltk

Irtotavara CG105

Pakkaus Väri

Musta

SKU

Irtotavara CG106

Pakkaus Väri

Musta

SKU
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SET 1 Paketti, 30 kpl CG102

SKUPakkaus

Paketti, 30 kpl CG103

SKUPakkaus

Pussi, 10 kpl CG094

SKUPakkaus

Pussi, 10 kpl CG095

SKUPakkaus

Sekoitus muovisia jatkosuuttimia vaahtopistooleihin. Sisältää 10 kpl 200 mm muoviputkia 
(ulkohalkaisija 7 mm), 10 kpl 150 mm muoviputkia  (ulkohalkaisija 5 mm) ja 10 kpl ohuita 
jatkosuuttimia (ulkohalkaisija 4 mm). Pakkaus sisältää yhteensä 30 kpl suuttimia. Suutti-
met käyvät useimpiin vaahtopistoolimalleihin.

SET 2
Ohut jatkosuutin vaahtopistoolien putken jatkoksi. Ohuen osan ulkohalkaisija noin 4 mm. 
Pakkaus sisältää 30 kpl suuttimia. Ohuen osan päähän voi liittää muoviletkusuuttimia. 
Suutin sopii useimpiin vaahtopistoolimalleihin.

SET 4
Paikalleen kierrettävä jatkosuutin FoamMaster™ Vario -vaahtopistooliin. Ns. patruu-
nasuutinmalli. Pakkaus sisältää 10 kpl 100 mm pitkiä suuttimia. Voidaan leikata haluttuun 
kokoon.

SET 5
Paikalleen kierrettävä leveä erikoissuutin FoamMaster™ Vario -vaahtopistoolin. 32 mm 
leveä pursotuspää, joka soveltuu esim. liimavaahdon levitykseen. Pakkaus sisältää 10 kpl 
60 mm pitkiä suuttimia.

Pussi, 10 kpl CG104

SKUPakkaus

SET 3
Muovinen Y-mallinen jatkosuutin esim. liimavaahdon levitykseen harkkoliimauksissa. 
Nopeuttaa työskentelyä – kaksi liimavanaa yhdellä pursotuskerralla. Leikattavissa 
sopivaksi eri kokoisille harkoille. Pakkaus sisältää 10 kpl suuttimia. Käy useimpiin vaahto-
pistoolimalleihin.
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SKELETON
Hyvä perustason puristin 1-komponenttisille massoille, jotka on 
pakattu 150-310 ml patruunoihin. 140 kg puristusvoima riittää useille 
massatyypeille, kuten silikoni-, akryyli- ja saumausmassat. Soveltuu 
myös normaaliviskositeettisille liimatiivistemassoille.

PRO200
Voimakas ja kestävä patruunapuristin 1-komponenttisille 
massoille, jotka on pakattu 150-310 ml patruunoihin. Varustettu 
pyörivällä rungolla. 200 kg puristusvoima riittää useimmille massa-
tyypeille, kuten silikoni-, akryyli-, saumaus- ja liimamassat.

PRO400
Erittäin voimakas ammattilaistason patruunapuristin 1-komponent-
tisille massoille, jotka on pakattu 150-310 ml patruunoihin. Kestävä 
rakenne pyörivällä rungolla. Suuri 400 kg puristusvoima riittää kaikille 
massatyypeille.

Pussi, 1 kpl 200 24 CG573

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

662

Voima, kg

Pussi, 1 kpl 400 24 CG224

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

729

Voima, kg

Pussi, 1 kpl 140 24 CG223

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

413

Voima, kg
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MULTI600
Erittäin voimakas ammatilaistason monitoimipuristin saumaus-, 
tiivistys- ja liimausmassoille, jotka on pakattu 300-600 ml kalvopakkauksiin 
tai 150-400 ml patruunoihin. Muutettavissa nopeasti kalvopakkauspuristi-
mesta patruunapuristimeksi. Kestävä rakenne.

PRO POINT 1000
Täytettävä puristin massoille, laasteille, kipsimassoille ja korkeavisko-
siteettisille liimoille. Setti, joka sisältää suuttimet sekä massoille että 
saumalaastille. Mukana myös sekoitusvispilä. 1000 ml säiliö.

Laatikko 400 6 CG227

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

225

Voima, kg

2K 380
Erittäin voimakas puristin 2-komponenttisille massoille 
ja vaahdoille, jotka on pakattu 380-410 ml patruunoihin, joissa 
on sisäänrakennettu kaksoispatruuna. Kestävä rakenne. Ammatti-
laatua. 500 kg puristusvoima, joka riittää kaikille massatyypeille.

Pussi, 1 kpl 500 12 CG169

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

1125

Voima, kg

Pussi, 1 kpl 400 12 CG226

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

920

Voima, kg
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Akkupuristin 300-600 ml kalvopakkauksissa oleville massoille. Kestävä rakenne ja luotetta-
vat mekanismit. Toimitetaan kestävässä salkussa.

Salkku 450 10 CG509

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

1400

Voima, kg

E600

E380
Akkupuristin 380-410 ml 2K -patruunoille, joissa sisäänrakennettu kaksoispatruuna 
(1:1 / 2:1 / 10:1). Avoin runkorakenne, valumaton ja nopeussäätö. Kestävä runko ja luotettavat 
mekanismit.

Salkku 450 5 CG508

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

1500

Voima, kg

PN300 MULTI

PN 600

Varmatoiminen, metallirakenteinen paineilmapuristin 310 ml patruunoissa ja 300-400 kalvopak-
kauksissa oleville saumaus- ja liimausmassoille. Jatkuvaan tuotantokäyttöön optimoitu rakenne. 
Portaaton pursotusnopeuden säätö. Huom, vaatii paineilmakompressorin tai paineilmaverkoston.

Varmatoiminen, metallirakenteinen paineilmapuristin 300-600 ml patruunoissa 
kalvopakkauksissa oleville saumaus- ja liimausmassoille. Jatkuvaan tuotantokäyttöön 
optimoitu rakenne. Portaaton pursotusnopeuden säätö. Huom, vaatii paineilmakomp-
ressorin tai paineilmaverkoston.

Laatikko 160 / 8 bar 10 CG506

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

1125

Voima, kg

Laatikko 160 / 8 bar 10 CG507

Pakkaus Paino, g kpl/ltk SKU

1100

Voima, kg
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Patruunasuutin

Patruunasuutin

Jatkosuutin

Yleismallinen patruunasuutin useimpiin tavallisiin patruunoihin. Normaali 
patruunakierre. Suljettava korkki. Kestävää muovia.

360 astetta kääntyvä patruunasuutin mahdollistaa pääsyn hankaliinkin 
paikkoihin. Suljettava korkki. Kätevä saumattaessa esim. wc-istuimia, 
altaita tai palokatkoja ahtaissa paikoissa.

Jatkosuuttimia voidaan yhdistää useita peräkkäin ja niillä voidaan 
jatkaa myös kalvopakkauspuristimiin tarkoitettuja muuntosuuttimia 
pidemmiksi.

Irtotavara CG075

Pakkaus Väri SKU

Väritön

Pussi, 10 kpl CG074

Pakkaus Väri

Väritön

SKU

Pussi, 10 kpl CG563

Pakkaus Väri SKU

Väritön

KORKILLA

360° KÄÄNTYVÄ

PATRUUNOILLE
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Suutin

2K Mikserisuutin

Muuntosuutin

Yleismallinen kalvopakkaussuutin, joka käy kaikille yleisille 
kalvopakkauksille ja kalvopakkauspuristimille. Ei vaadi erillisiä 
adapteriosia. Kestävää muovia. Voidaan leikata sopivaan kokoon.

Tasaisen sekoitustuloksen antava mikserisuutin / sekoitussuutin 
2-komponenttisille massoille ja 2-komponenttisille palokatkovaahdolle. 
Yleismallinen. Kestävää muovia.

Muuntosuutinadapteri mahdollistaa patruunasuuttimien käytön 
kalvopakkauksissa oleville saumaus-, tiivistys- ja liimamassoille.

Irtotavara CG073

Pakkaus Väri SKU

Väritön

Irtotavara

Pussi, 10 kpl

CG365

CG698

Pakkaus Väri SKU

Väritön

Väritön

Pussi, 4 kpl CG564

Pakkaus Väri SKU

Väritön

KALVOPAKKAUKSILLE

KALVOPAKKAUKSILLE
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Irtotavara CG592

Pakkaus Leveys, mm SKU

10

Irtotavara CG59315

Irtotavara CG59420

Irtotavara CG59525

Irtotavara CG59630

Irtotavara CG59735

Laatikko 18 CG544

Pakkaus Koko SKU

6 mm x 1500 m

ltk/lava

Laatikko 18 CG5458 mm x 900 m

Laatikko 18 CG23310 mm x 600 m

Laatikko 18 CG23413 mm x 750 m

Laatikko 18 CG23516 mm x 250 m

Laatikko 18 CG23620 mm x 150 m

Laatikko 18 CG23725 mm x 100 m

Laatikko 18 CG23830 mm x 80 m

Laatikko 8 CG54635 mm x 180 m

Laatikko 8 CG54740 mm x 120 m

Laatikko 8 CG54850 mm x 90 m

Saumanauha
Pyöreä saumanauha saumausmassojen alle. Polyeteeniä (PE). Saumanauhan 
avulla saadaan saumaan oikea massan paksuus ja muoto. Suljettu soluraken-
ne ja freonivapaa. Kevyttä ja helposti asennettavaa. Kimmoisaa ja helposti 
saumaan muotoutuvaa. Muodostaa tiiviin ja sileän asennuspohjan saumaus-
massalle. Valmistettu Suomessa.

6-50 mm

Saumaustikku
Suomalaisesta koivusta valmistettu saumaustikku laatua arvostavalle 
ammattilaiselle. Muotoon sahattu. Pyöristetty pää ja kädensija. Valmistettu 
Suomessa. 

10-35 mm
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Vetoketjuovi

Vetoketjuovi

Oviaukkoon asennettava väliaikainen, muovinen vetoketjuovi, 
joka estää pölyn leviämisen. Helppo ja nopea ratkaisu pö-
lynsuojaukseen erilaisissa saneeraus- ja rakennuskohteissa. 
Avattava/suljettava vetoketjuovi helpottaa liikkumista työ-
maalla. Kovaa käyttöä kestävä ja laadukas, kaksisuuntainen ja 
kaksipuoleisesti toimiva vetoketju, jossa oranssi huomioväri. 

Muovin leveys 120 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon au-
keavan kulkuaukon leveys 80 cm ja korkeus 180 cm. Muovin 
paksuus 150 µm.

Oviaukkoon asennettava väliaikainen, muovinen vetoketjuovi, 
joka estää pölyn leviämisen. Helppo ja nopea ratkaisu pö-
lynsuojaukseen erilaisissa saneeraus- ja rakennuskohteissa. 
Avattava/suljettava vetoketjuovi helpottaa liikkumista työ-
maalla. Kovaa käyttöä kestävä ja laadukas, kaksisuuntainen ja 
kaksipuoleisesti toimiva vetoketju, jossa oranssi huomioväri. 

Muovin leveys 120 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon au-
keavan kulkuaukon leveys 80 cm ja korkeus 180 cm. Muovin 
paksuus 200 µm.

Pussi, 1 kpl 40 CG001

Pakkaus Väri SKU

Väritön

kpl/ltk

Pussi, 1 kpl 40 CG013

Pakkaus Väri SKU

Väritön

kpl/ltk

C-malli

C-malli Heavy Duty
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Vetoketjuteippi

Vetoketjuovi

Rakennusmuoviin kiinnitettävä väliaikainen, L-muotoon 
aukeava vetoketjuteippi, jonka avulla saadaan tehtyä 
suljettava/avattava kulkuaukko suojamuovilla suojat-
tuun alueeseen. Helppo ja nopea ratkaisu kulunjärjes-
tämiseen. 

L-muotoon aukeavan kulkuaukon korkeus 200 cm ja 
leveys 70 cm. Teipin leveys 100 mm.

Hengittävä vetoketjuovi rakennusaikaiseen/saneeraus-
aikaiseen pölynsuojaukseen. Kestävää kangasta, joka 
mahdollistaa ilman vaihtumisen tilassa, mutta estää 
pölyhiukkasten siirtymistä tilojen välillä. Kovaa käyttöä 
kestävä ja laadukas, kaksisuuntainen ja kaksipuoleisesti 
toimiva vetoketju, jossa oranssi huomioväri. 

Kankaan leveys 150 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon 
aukeavan kulkuaukon leveys 80 cm ja 180 cm. Kankaan 
paksuus 300 µm.

Pussi, 1 kpl 40 CG010

Pakkaus Väri SKU

Valk./oranssi

kpl/ltk

Pussi, 1 kpl 40 CG002

Pakkaus Väri SKU

Valkoinen

kpl/ltk

L-tyyppi

C-malli Kangas



Vetoketjuteippi

Ammattilaisen
rakennuskemikaalit

”Yhteistyössä ammattilaisten kanssa 
kehitämme luotettavia ja kustannus-
tehokkaita tuoteratkaisuja, joilla 
rakennamme laadukkaampaa ja 
turvallisempaa Suomea.” 

– Mika Puttonen, toimitusjohtaja

Rakennusmuoviin kiinnitettävä väliaikainen, L-muotoon 
aukeava vetoketjuteippi, jonka avulla saadaan tehtyä 
suljettava/avattava kulkuaukko suojamuovilla suojat-
tuun alueeseen. Helppo ja nopea ratkaisu kulunjärjes-
tämiseen. 

A-muotoon aukeavan kulkuaukon korkeus 200 cm. 
Teipin leveys 100 mm.

Pussi, 1 kpl 40 CG012

Pakkaus Väri SKU

Valk./oranssi

kpl/ltk

A-tyyppi

Tutustu koko valikoimaamme:

cg-professional.fi
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BUTYSEAL

PACKWRAP

Korkeatasoinen, verkkovahvistetulla erikoisalumiinikangaskalvolla päällys-
tetty butyylitiivisteteippi. Käytetään rakennusliitosten tiivistämiseen ja ve-
deneristämiseen. Ns. kylmäkutiste IV-kanavistojen liitosten tiivistämiseen. 
Erinomainen kestävyys ja vesitiiviys. Kestää erinomaisesti UV-säteilyä ja 
ikääntymist. Soveltuu tiivistämiseen kattorakentamisessa.

Vesihöyryn läpäisevyys: 0,5 g/m² – 24h. Liima-aine: Butyylikumi. Selkä-
materiaali: Butyyli + alumiini. Vetolujuus: 118 N/25 mm. Tartuntalujuus: 
20 N/25 mm. Paksuus: 0,50 mm.

Käsikiristekalvo on tarkoitettu lavojen ja pakkausten käsin käärintään. 
Kiristekalvo kääritään tuotteiden ympärille tueksi ja suojaksi, kun ne 
pakataan kuormalavoille kuljetusta tai varastointia varten. Käärintä voi-
daan tehdä käsin tai käärintäkoneella. Kestävä kiristekalvo tarttuu hyvin, 
kiinnittää tavarat lavalle ja suojaa kosteudelta, lialta ja pölyltä. Kiristekalvo 
ei jätä tuotteeseen liimatahroja tai muita käytön jälkiä. Kirkas kiristekalvo 
auttaa näkemään lavan sisällön ilman avaamista. Voidaan käyttää myös 
esim. ajoneuvojen pintojen suojaamiseen huoltotöissä, tuotantolaitoksissa 
valmistuskomponenttien tilapäissuojauksessa ja tavaraoiden suojaami-
seen muuttotöissä. Kiristekalvoilla on moniin muihin muoveihin verrattuna 
hyvät veto, isku, lävistys- ja murtolujuudet. Myös kalvon sisäpinnan kyky 
tarttua edeltävään kerrokseen on kiristekalvojemme tärkeä ominaisuus.

Alumiini

Alumiini

Alumiini

18

6

6

CG591

CG016

CG017

Materiaali Mitat SKU

50 mm x 20 m

100 mm x 20 m

150 mm x 20 m

kpl/ltk

Väritön

Väritön

CG712

CG713

Materiaali Mitat SKU

100 mm x 150 m

450 mm x 300 m

ALUTEX

KÄSIKIRISTEKALVO
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Väritön, etanolipohjainen, käyttövalmis ja tehokas desinfektiogeeli, joka desinfioi 
kädet / ihon bakteereista, hiivasta ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Sisältää 
ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä. Annostellaan kuiviin käsiin noin 3-5 ml ja 
hierotaan kunnes huuhde on haihtunut. Sisältää tehoaineena denaturoitua etanolia 
73 m-% (w/w).

Väritön, etanolipohjainen, käyttövalmis ja tehokas desinfektiohuuhde, joka 
desinfioi kädet / ihon bakteereista, hiivasta ja viruksista turvallisesti ja 
nopeasti. Sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä. Annostellaan 
kuiviin käsiin noin 3-5 ml ja hierotaan kunnes huuhde on haihtunut. Sisältää 
tehoaineena denaturoitua etanolia 70 m-% (w/w).

Etanolipohjainen, käyttövalmis desinfektioaine pintakäsittelyyn. Puhdistaa 
pinnat bakteereista ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Soveltuu kaikkien 
veden ja alkoholinkestävien pintojen desinfektiokäsittelyyn. Sisältää teho-
aineena denaturoitua etanolia 70 m-% (w/w). Voidaan käyttää pyyhkimällä 
tai ruiskuttamalla pinnoille.

Pullo 6 780 CG687

Pakkaus Koko kpl / lava SKU

500 ml

kpl / ltk

Kanisteri 8 64 CG6915 L

Pullo 12 900  CG688

Pakkaus Koko kpl / lava SKU

500 ml

kpl / ltk

Pullo 12 324 CG685

Pakkaus Koko kpl / lava SKU

1 L

kpl / ltk

Kanisteri 8 64 CG6865 L
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Etanolipohjainen, käyttövalmis, pistoolilla levitettävä desinfektioainesp-
ray pintakäsittelyyn. Puhdistaa pinnat bakteereista ja viruksista turvalli-
sesti ja nopeasti. Soveltuu kaikkien veden ja alkoholinkestävien pintojen 
desinfektiokäsittelyyn. Sisältää tehoaineena denaturoitua etanolia 70 
m-% (w/w). 

Sisältää viukhasuuttimen. Annostelupistoolit myydään erikseen.

Etanolipohjainen, käyttövalmis desinfektioainespray pintakäsittelyyn. 
Puhdistaa pinnat bakteereista ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Sovel-
tuu kaikkien veden ja alkoholinkestävien 
pintojen desinfektiokäsittelyyn. Sisältää tehoaineena denaturoitua 
etanolia 70 m-% (w/w).

Aerosol 12 672 CG690

Pakkaus Koko kpl / lava SKU

750 ml

kpl / ltk

Aerosol 12 1008 CG689

Pakkaus Koko kpl / lava SKU

500 ml

kpl / ltk
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Paristokäyttöinen ja automaattinen käsidesin annostelija. Kaikille 
PROFiCLEAN™ -käsidesihuuhteille sekä -geeleille. Kiinnitysreiät seinäkiin-
nitystä varten.

Paristoilla toimiva (8 x AA) automaattinen käsidesin annostelija –> voi-
daan sijoittaa vapaasti. Infrapunasensorit, jotka tunnistavat kädenliikkeen 
kaikista suunnista. Annosmäärän valinta, 2 asetusta. Vihreä käyttöval-
miuden ledvaloindikaattori. Säiliö 1000 ml = 3 ml minimiannosmäärällä 
noin 333 annosta per säiliöllinen.

Paristokäyttöinen ja automaattinen käsidesin annostelija erittäin tukeval-
la, metallisella 160 cm korkealla jalustalla. Kaikille PROFiCLEAN™ -käside-
sihuuhteille sekä -geeleille.

Paristoilla toimiva (8 x AA) automaattinen käsidesin annostelija –> voi-
daan sijoittaa vapaasti. Infrapunasensorit, jotka tunnistavat kädenliikkeen 
kaikista suunnista. Annosmäärän valinta, 2 asetusta. Vihreä käyttöval-
miuden ledvaloindikaattori. Säiliö 1000 ml = 3 ml minimiannosmäärällä 
noin 333 annosta per säiliöllinen.

Yks.pakkaus 20 320 CG699

Pakkaus Tilavuus, ml kpl/lava SKU

1000

kpl/ltk

Yks.pakkaus 1 12 CG700

Pakkaus Mitat, cm kpl/lava SKU

30 x 30 x 160

kpl/ltk

DESI
ANNOSTELIJA

DESI
ANNOSTELIJA

JA
LU

S
TA

LL
A



Tutustu koko valikoimaamme:

cg-professional.fi
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