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H-Plus ragasztástechnikai anyagok
A következő oldalakon a Haberkorn sajátmárkás H-Plus tömítés- és ragasztástechnikai anyagait ismerheti meg. A kínálatunkban több
mint 200 féle 1K és 2K ragasztóval, pillanatragasztóval, valamint anaerob ragasztóval igyekszünk partnereink valamennyi igényére
megoldást találni. A Haberkorn sajátmárkás termékei a legjobb választás minden iparág számára a karbantartás és szerelés területén,
bármilyen ipari környezetben, ahol fontos az ár-érték arány és a minőség.
Amit a ragasztókról tudni érdemes:
A ragasztás különböző szilárd felületek ragasztóanyaggal való egymáshoz erősítését jelenti. A ragasztás a ragasztóanyag szilárd
felületre való tapadása (adhéziója), valamint a ragasztóanyag saját molekuláinak összetartó ereje (kohéziója) által jön létre. Az
összeragasztandó felületek között tartós kötés a ragasztóanyag kikeményedése után keletkezik.
A hagyományos rögzítési technikákat (hegesztés, csavarozás, szögelés, szegecselés, varrás stb.) nemcsak az ipar, de az élet szinte valamennyi
területén kiválthatja, ill. kiegészítheti a ragasztás. A ragasztók sokoldalúan használhatóak, a legkülönfélébb felületek összeillesztésére
úgy, hogy a tartós kötés kialakítása során az illesztett felületek nem sérülnek és a stabilitásuk sem csökken.
A szilárd felületek közötti szerkezeti kötéseket - felhasználási területtől függően – különféle egy –, ill. kétkomponensű ragasztóanyagokkal
biztosíthatjuk.
A ragasztás előnyei:
• a ragasztó nem károsítja a ragasztás környezetében lévő más anyagokat,
• az illesztendő felületek nem deformálódnak és nem is sérülnek,
• az összeillesztett felületek tömítettsége által nedvességgel szembeni ellenállás, korrózió elleni védelem jön létre,
• vékony darabok is nagy felületen illeszthetőek egymással,
• az illesztések nagy tűrőképességgel bírnak,
• a fémszerkezeteket nem károsítja,
• különböző minőségű anyagok illesztése is lehetséges,
• kombinálható más kötésekkel,
• költséghatékony eljárás (pl. csökkenti a gyártási időt, raktározási költségeket),
• utómunkálatokat nem igényel (vagy csak elhanyagolható mértékben),
• elasztikus, rezgéscsillapító kötések is biztosíthatóak.
A felsorolt előnyös tulajdonságok értékelése mellett, ragasztáskor nem szabad figyelmen kívül hagyni kell a következőket:
• a gyártó által előírt ragasztási technológiát mindig be kell tartani az elvárt hatékonyság elérése érdekében,
• a ragasztandó felületek előkészítést igényelhetnek,
• minden ragasztóanyag kötési idővel rendelkezik, amely akár a 24/48 órát is elérheti,
• a ragasztóanyagok vegyi anyagok, tehát érzékenyek a környezeti hatásokra, a hőmérséklet ingadozására, elöregedhetnek,
• a ragasztóanyagok használatakor ügyelni kell az egészségügyi és környezetvédelmi előírások betartására.
További információkért keresse tanácsadóinkat vagy rendelje meg termékeinket online shopunkban (shop.haberkorn.hu).
A megrendelt termékek műszaki és biztonsági adatlapjai a gumi@haberkorn.hu e-mail címen igényelhetőek.
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H-Plus kétkomponensű
ragasztók (2K)

4–9. oldal

Epoxi ragasztók (EP)
Metakrilát ragasztók (MMA)
Poliuretán ragasztók (PUR)
2K szerkezeti ragasztók
Kiegészítők

10–12. oldal
H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-Plus egykomponensű
ragasztók (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
Tartalomjegyzék

Szilikonok
Poliuretánok (PUR)
MS polimerek
Kiegészítők

13–15. oldal
H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-Plus ciánakrilát
ragasztók
Ciánakrilát pillanatragasztók
Aktivátorok és primerek
Szettek
Kiegészítők

16–22. oldal
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-Plus anaerob
ragasztók
Csavarrögzítők
Cső- és menettömítők
Csapágyrögzítők
Felülettömítők
Aktivátorok, tisztítók

23. oldal
FOGALMAK

Fogalommagyarázat
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H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)
A kétkomponensű ragasztóanyagok (2K) két különálló összetevőből állnak, amelyek az elegyítés során reakcióba lépnek
egymással. A komponensek összekeverésével indul el az a vegyi folyamat, amely során a ragasztó, viszkozitásának növekedésével folyamatosan veszíti el folyékony jellegét és megszilárdul.
Kétkomponensű ragasztókat olyan esetekben célszerű használni, amikor nagy kötésszilárdságot kell elérni rövid idő alatt,
ill. réskitöltés is szükséges.
Ezen ragasztók közül univerzális felhasználhatóságuk miatt az epoxigyanta alapú 2K ragasztók a legnépszerűbbek.
A metakrilát 2K ragasztók legfőbb felhasználási területei az elektronikai és elektrotechnikai iparágak.
A 2K poliuretán ragasztók járműipari felhasználása jelentős, míg a folyékony fémet leginkább csövek, tartályok, radiátorok, csatornák stb. javításához ajánljuk.
A ragasztóanyag komponenseinek megfelelő arányú elegyítéséhez és a ragasztóanyag felviteléhez speciális keverőrendszert (kinyomó pisztolyt és keverőszárat) ajánlunk.

1. H-Plus 2K epoxi ragasztók (EP)
Az epoxi (EP) ragasztók alapja az epoxigyanta, egy hőre keményedő műgyanta, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és vegyi
ellenállóképességgel bír.
Az epoxi ragasztók két komponensének elegyítése után a ragasztó felhasználhatóságának ideje előre meghatározott. Felhasználási
területektől függően, különböző kötési gyorsaságra beállított epoxi ragasztók léteznek.
A ragasztó szilárdulása szobahőmérsékleten lezajló folyamat, amely további melegítéssel gyorsítható. Minél magasabb a hőmérséklet,
annál rövidebb lesz a szilárdulási idő és annál magasabb lesz a végső szilárdság.
Jellemzők
• a felhasználhatóságuk széleskörű: alkalmasak fém, kerámia, üveg, kő, fa, szálbeton, kemény műanyagok ragasztására,
• jó a tapadásuk,
• különösen ajánlottak magas szilárdságú fémkötések létrehozására,
• öregedésállóak, hő- és vegyszerállóak,
• alkalmazásukkor elhanyagolható a szaghatás (nem illékony anyagok)
• alacsony a kúszóképességük és a zsugorodásuk

H-Plus 5 perces epoxi, LOS 340

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

1

Ragasztástechnika
H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)

A LOS 340 epoxi alapú 2K ragasztó, sokféle anyag ragasztására alkalmas, pl.: fém,
üveg, kő, kerámia, fa, műanyagok stb. Gyorsan köt, 20 ml keverék feldolgozási ideje
szobahőmérsékleten kb. 5 perc. Alkalmazható: -40 ºC-tól +100 ºC-ig terjedő hőmérséklet
tartományban.

FOGALMAK

Kiszerelés [ml] Kivitel
ikertubus, AD DS 24 adapterrel és
24
keverőszárral
50
ikertubus
200
ikertubus
400
ikertubus
2x500
ikertubus
2x1000
ikertubus

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
10

2 114

12
12
12
1
1

3 616
14 459
25 825
kérje ajánlatunkat
kérje ajánlatunkat

H-Plus 30 perces epoxi, LOS 330
A LOS 330 epoxi alapú 2K ragasztó, sokféle anyag ragasztására alkalmas, pl: fém,
üveg, kő, kerámia, fa, műanyagok stb. Lassan keményedik, rugalmas kötést biztosít, a
feldolgozási ideje 30-45 perc. Alkalmazható: +50 ºC-ig.
Kiszerelés [ml] Kivitel
ikertubus, AD DS24 adapterrel és
24
keverőszárral
50
ikertubus
200
ikertubus
400
ikertubus
2x500
ikertubus
2x1000
ikertubus
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Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
10

2 219

12
12
12
1
1

2 824
12 000
22 215
26 168
46 410
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H-Plus 3plus1 epoxi készlet, LOS 344
A LOS 344 készlet összesen 120 ml, különféle követelményeknek megfelelő epoxigyanta
ragasztót tartalmaz, különböző alkalmazásokra. A készlet tartalma: 3x20 ml ragasztó
eltérő kikeményedési idővel és 1x60 ml erősítő.

LOS 330
LOS 340
LOS 342

Kiszerelés
[ml]
20
20
20
60
2x500
2x1000

Kikeményedési idő
[perc]
30
5
5 - UV
erősítő
ikertubus
ikertubus

Csomagolás
[db/készlet]
1
1
1
1
1
1

Nettó ár [Ft/db]

kérje ajánlatunkat

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Kód

1
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)

H-Plus hidegfém stift, LOS 362 és LOS 362 HT
H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

A LOS 362 hidegfém kitölti a felületi sérüléseket, lyukakat, hornyokat és karcolásokat
különféle felületeken, tartályokon, hordókon, csöveken. Alkalmazható fémhez, fához,
betonhoz, üvegszálhoz és kerámiához, nedves felületeken is hatékony. Vegyszerálló,
benzin- és olajálló, vízálló. Alkalmazható +100 ºC-ig, a HT típus +300 ºC-ig.
Kiszerelés [g]
56
114

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
24
1 763
12
3 870

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Kód
LOS 362
LOS 362HT

H-Plus folyékony fém, LOS 365
A LOS 365 epoxi alapú ragasztó helyszíni javításra ajánlott, feltölti a különböző felületi
sérüléseket repedéseket, lyukakat. Kikeményedés után megmunkálható, fúrható, csiszolható. Alkalmazható -40 ºC-tól +100 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
10

1 260

12
12
12
1
1

3 278
15 041
26 095
kérje ajánlatunkat
kérje ajánlatunkat

FOGALMAK

Kiszerelés [ml] Kivitel
ikertubus, AD DS24 adapterrel és
24
keverőszárral
50
ikertubus
200
ikertubus
400
ikertubus
2x500
ikertubus
2x1000
ikertubus

Ragasztástechnika
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2. H-Plus 2K metakrilát ragasztók (MMA)
A metil-metakrilát ragasztók (MMA) metakrilsav-észter bázisú reakciós ragasztók. A kétkomponensű ragasztót a komponensek
(a keményítő és a kötőanyag) bizonyos arányú keverésével kell használni: a metakrilátnak köszönhetően a ragasztóanyag szobahőmérséklet hatására rövid idő alatt nagyszilárdságú, hőre lágyuló polimerré keményedik. Az elasztikus hatást a kaucsuk, az erős
adhéziót pedig a sav biztosítja. A kikeményedés hőhatással gyorsítható.
Jellemzők
• alkalmasak fém, műanyag, fa, vasbeton, kerámia, kompozit és sok más anyag ragasztására,
• egyszerűen használhatóak, könnyen kezelhetőek, szobahőmérsékleten gyorsan kötnek,
• hő-, vegyszer- és olajállóak, időjárásállóak,
• rugalmas kötést biztosítanak,
• rövid a kikeményedési idejük,
• magas szakító- és nyírószilárdságot biztosítanak.

H-Plus Powerbond, LOS 305
A LOS 305 2K metakrilát ragasztó műanyagok, fémszerkezetek, kompozit és más nehéz
anyagok ragasztásához használható. Kemény, gyors kötésű, tartós ragasztó, a feldolgozási
ideje 4-6 perc. Alkalmazható -50 ºC-tól +100 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.
Kiszerelés
50 ml, ikertubus

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

1

Ragasztástechnika
H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
5 032

H-Plus Plasticbond, LOS 307
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

A LOS 307 2K ragasztó nehezen ragasztható anyagokhoz ajánlott, kitölti a réseket és
repedéseket, 4 mm-ig. Nagyon jó szakítószilárdsággal és nyírószilárdsággal rendelkező
ragasztó, 4-6 perces feldolgozási idővel. Alkalmazható -40 ºC-tól +120 ºC-ig terjedő
hőmérséklet tartományban.

FOGALMAK

Kiszerelés
50 ml, ikertubus
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Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 930

3. H-Plus 2K poliuretán ragasztók (PUR)
A 2K poliuretán ragasztók olyan kétkomponensű termékek, amelyek szobahőmérsékleten kötnek. A ragasztó tulajdonságait a
poliolgyanta (ragasztóanyag), valamint a poliizocianát (katalizátor anyag) előre megadott arányú keveréke biztosítja.
A 2K poliuretánok, elsősorban lapos, nagy felületek ragasztásához ajánlottak. Végső állapotukban nem biztosítanak olyan erős kötést,
mint az epoxi ragasztók, de rugalmasak, elasztikusak maradnak, hézagkitöltő tulajdonsággal rendelkeznek. Üvegipari, autóipari,
építőipari és elektronikai ipari felhasználásuk jellemző.

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Jellemzők
• rendkívül rugalmas, közepes erősségű kötést biztosítanak,
• nagy nyírószilárdsággal rendelkeznek,
• különböző hőtágulással rendelkező anyagok esetében is alkalmazhatóak,
• hőállóak,
• különböző felületeken is nagyon jó a tapadásuk,
• réskitöltő tulajdonsággal bírnak,
• szagtalanok,
• vízállóak.

1
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)
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Ragasztástechnika
H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)

H-Plus PUR szerkezeti ragasztó, LOS 303

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

A LOS 303 nagyteljesítményű 2K ragasztó fémek és műanyagok ragasztásához. Kb. 100
másodpercig feldolgozható, újraformázható, nyújtható. Oldószermentes. Kikeményedés:
szupergyors. Alkalmazható -40 ºC-tól +140 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.
Kiszerelés
50 ml, ikertubus

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 585

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-Plus PUR 4 perces ragasztó, LOS 3034
A LOS 3034 2K ragasztó műanyag alkatrészek ragasztására, valamint repedések és
törések javítására ajánlott. Kemény, tartós ragasztó gyors kikeményedéssel. Feldolgozási
idő: max. 5 perc. Alkalmazható -40 ºC-tól +140 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 305

FOGALMAK

Kiszerelés
50 ml, ikertubus

H-Plus PUR műanyag ragasztó, LOS 388
A LOS 388 2K ragasztó műanyagok ragasztásra, hézagkitöltésre, tömítésre ajánlott. Nagy
teljesítményű és nagy szilárdságú, oldószermentes ragasztó, gyors kikeményedéssel.
Kikeményedés után megmunkálható, festhető. Alkalmazható -40 ºC-tól +140 ºC-ig terjedő
hőmérséklet tartományban.
Kiszerelés
50 ml, ikertubus

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
4 565

Ragasztástechnika
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H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

1
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H-Plus PUR karosszéria ragasztó, LOS 394
A LOS 394 2K ragasztó a karosszéria tartozékainak (pl. spoiler, sárvédő toldatok) nagy
szilárdságú ragasztásához, ill. rögzítéseinek megerősítésére ajánlott. Vegyszerálló,
benzin- és olajálló, cseppmentes ragasztó, könnyen és tisztán használható. Száradás
után megmunkálható, 60 perc után festhető felületet biztosít. Alkalmazható -40 ºC-tól
+140 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Kiszerelés
50 ml, ikertubus

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
4 228

H-Plus PUR aktivátor, LOS 16

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

A LOS 16 aktivátor javítja a PUR ragasztók erejét és gyorsítja a kikeményedésüket.
A ragasztótól külön kell alkalmazni, nem szabad őket összekeverni.
Kiszerelés
200 ml, spray

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
24
3 030

4. H-Plus 2K szerkezeti ragasztók
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Hagyományos mechanikai rögzítést (mint pl. szögelés, csavarozás) helyettesítő ragasztók.
Jellemzők
• összetett szereléseket helyettesít,
• használata egyszerű, időtakarékos,
• a kötések szilárdsága nagyobb, mint a hagyományos rögzítéseknél,
• a kötések tartósak,
• különböző anyagú darabok rögzítésére alkalmas

H-Plus javító ragasztó, LOS 304
FOGALMAK

A LOS 304 ragasztó fa, fém, műanyag, porcelán stb. anyagok ragasztására, repedések
kitöltésére. Kikeményedés után megmunkálható.
Kiszerelés
200 ml, ikertubus
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Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
24
5 948
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5. H-Plus kiegészítők
A H-Plus 2K (két komponensű) tömítő-ragasztó anyagok ipari feldolgozásához professzionális eszközöket, keverőpisztolyokat és
szárakat, valamint adaptereket ajánlunk.

H-Plus Lockmix keverőpisztolyok, 50 ml
Kiváló minőségű műanyag keverőpisztoly 50 ml-es ikertubusokhoz. Kezelésük egyszerű
és biztonságos.
Kivitel [keverési arány]
műanyag, 1:1
műanyag, pneumatikus 1:1

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
1
23 284
1
19 020

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Kód
LM 40
LM 40-P

H-Plus keverőszárak

MD1
MD2
MD3
MD4
MD5
MD6
MD7
MD8
MDQ-1

50
50
50
50
50
50
50
50
1:1/1:2

Rendelési egység
[karton]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nettó ár [Ft/db]
293
300
300
938
1 200
1 538
1 275
2 175
450

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Csomagolás [db/karton]

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

A különböző átmérőjű keverőszárak 50-400 ml-es tubusokhoz használhatóak, a
megoldandó feladathoz és a tubusok méretéhez igazodva. Az MD1, MD3 és MD4
szárak 50 ml-es tubusokhoz használhatóak, az MD2 és MD5 szárak, egészen MD8-ig
200/400 ml-es tubusokhoz használhatóak. Az MDQ-1 az új generációs tubusok – mint
pl. LOS 305 Powerbond – keverőszára.
Kód

Adapter 24 ml-es ikertubushoz
Az új adapter lehetővé teszi a 24 ml-es ikertubusból történő egyenletes keverést. MD1,
MD3 és MD4 keverőszárakhoz használható.
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
25
900

FOGALMAK

Kód
AD DS 24

Adapter 50 ml-es ikertubusokhoz
Szabványos adapter 50 ml-es tubusokhoz, gyors feldolgozást tesz lehetővé.
Kód
AD 50-300

1
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
H-Plus kétkomponensű ragasztók (2K)

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
1
3 000

Ragasztástechnika

9
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H-Plus egykomponensű ragasztók (1K)
Az egykomponensű ragasztóanyagok (1K) rugalmas tömítő-ragasztók, a tartós kötés kialakításához szükséges valamennyi
anyagot tartalmazzák. A csomagolás felbontása után azonnal felhasználhatóak. A környezeti levegő páratartalmára reagálva kémiai reakció indul el, melynek eredményeképpen a tömítő-ragasztóanyag idővel megkeményedik. Tipikusan egykomponensű, kémiailag reaktív tömítő-ragasztóanyagok a szilikonok, poliuretánok és az MS polimerek. Ezek a hőálló ragasztók
vagy építő ragasztók kiválóan alkalmasak pl. akril, beton, zománc, vakolat, üveg, fa, kerámia, természetes kő, polikarbonát,
PVC, tükrök és különféle fémek (alumínium, ólom, réz, cink stb.) ragasztására.

1. H-Plus szilikon tömítő-ragasztók
A szilikon tömítő-ragasztók ideális megoldást biztosítanak nagy igényeket támasztó ipari felhasználási területeken a termelésben,
építésben és karbantartásban. Magas a mechanikai szilárdságuk, a legtöbb anyagra jól tapadnak, széles hőmérséklet tartományban
megtartják fizikai tulajdonságaikat. Használhatóak magas üzemi hőmérsékletű helyeken, ill. hőálló megoldásokat igénylő elemek
ragasztásához, tömítéséhez, pl: hajtóműveknél, belső égésű motoroknál, hűtő-fűtő rendszereknél, szivattyúknál, szelepeknél,
klímaberendezéseknél, sütőknél, szárítószekrényeknél, cserépkályháknál stb. Alkalmazhatóak -60 ºC-tól +250/300 ºC-ig terjedő
hőmérséklet tartományban, kül- és beltéren egyaránt.
Az SD tipusú ragasztó adagolótűvel és visszazárható csomagolással rendelkezik, amely felbontás után is lehetővé teszi a termék
későbbi használatát. Elérhető színek: piros és fekete.
Jellemzők
• UV-álló, vízálló és ütésálló,
• kiváló elasztikus térhálósodás és hézagkitöltés,
• kémiai és termikus stabilitás,

H-Plus hőálló szilikon tömítő-ragasztó, LOS 300
Kiszerelés
310 ml, piros

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

2

Ragasztástechnika
H-Plus egykomponensű ragasztók (1K)

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
20
3 930

H-Plus hőálló szilikon tömítő-ragasztó, LOS 300-SD
(visszazárható csomagolással és adagolótűvel)

FOGALMAK

Kiszerelés
200 ml, piros
200 ml, fekete

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 930
12
3 930

H-Plus hőálló szilikon tömítő-ragasztó
EUROFLEX, LOS 301
Kiszerelés
80 ml tubus, piros

10

Ragasztástechnika

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
10
1 830

shop.haberkorn.hu

2. H-Plus poliuretán tömítő-ragasztók (PUR)
A poliuretánok elsősorban építőipari felhasználásra ajánlottak, puha szerkezetű tömítőanyagok. Univerzálisan használhatóak mind
függőleges, mind vízszintes felületeken, ragasztásra és tömítésre egyformán alkalmasak, kül- és beltéren egyaránt. Kikeményedés
után festhető, lakkozható felületet biztosítanak.
Jellemzők
• jó tapadás, nagy szakítószilárdság,
• nagy szakadási nyúlás,
• UV-állóság és vízállóság

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-Plus szerkezeti tömítő-ragasztók, CFX és CFX-TS
A CFX különösen gyors reakcióidővel rendelkező, erős kötést biztosító ragasztó. Különböző
összeszerelési munkálatokhoz ajánlott, pl. ajtó- és ablakszerelésekhez, lépcsőházak
kialakításához stb. Oldószermentes, bézs színű. Fa/fa ragasztása: EN204 D4 szerint.
A CFX TS tipusú termék gyorsabb és nagyobb szilárdságú.
Megnevezés
310 ml
310 ml

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 120
12
kérje ajánlatukat

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

Kód
CFX
CFX-TS

H-Plus poliuretán PUR 50 tömítő-ragasztó, LOS 206
A LOS 206 PU 50 ragasztó elasztikus és rendkívül tapadó, egykomponensű tömítőanyag.
Vízálló és öregedésálló, átfesthető felületet biztosít. Járműipari, hajóépítő, klímatechnikai
stb. területekre ajánlott termék.
Alkalmazható -35 ºC-tól +80 ºC-ig terjedő hőmérséklet tartományban.
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
2 970

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Kiszerelés
310 ml

2
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
H-Plus egykomponensű ragasztók (1K)

H-Plus szerelési ragasztó, LOS 327

Kiszerelés
310 ml

FOGALMAK

A LOS 327 nehéz felhasználási körülményekhez ajánlott, rugalmas kötést biztosító,
fehér színű ragasztó. Használható jármű- és hajóépítésnél, karosszériákhoz, légtechnikai területen, valamint fa, fém és kő ragasztásához beltéren és kültéren egyaránt.
Kikeményedés után festhető felületet biztosít. Alkalmazható -40 ºC-tól +70 ºC-ig terjedő
hőmérséklet tartományban.
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
3 478

Ragasztástechnika

11
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3. H-Plus MS polimer tömítő-ragasztók
Az MS polimerek (modifikált silan polimer) nedvesség hatására gyorsan szilárduló, egy komponensű reaktív ragasztó- és tömítő
anyagok. Technológiájuk egyetlen termékben ötvözi a különféle tömítő-ragasztó anyagok (PUR, szilikon stb.) előnyös tulajdonságait.
Ajánlott: elektronikai, jármű- és gépipari, valamint építőipari felhasználásra.
Jellemzők
• szilikon- és halogénmentes, szagtalan termékek,
• semleges kötést biztosítanak,
• izocianát- és oldószermentes, környezetbarát termékek,
• csiszolható, színezhető felületet biztosítanak,
• UV-állóak, minőségüket hosszú ideig megőrzik, öregedésállóak,
• alacsony hőmérsékleten is rugalmasak maradnak,
• olaj- és zsírállóak, vízállóak (sós és édesvíz, egyaránt).

H-Plus MS Polimer High Tack tömítő-ragasztó,
LOS 395
A LOS 395 High Tack különböző minőségű anyagokkal végzett univerzális szereléshez
ajánlott, nagy tapadóképességű, fehér színű ragasztó. Vizes felületen is alkalmazható.
Gyors kikeményedés mellett tartósan rugalmas kötést biztosít. Kül- és beltéren egyaránt
használható.
Kiszerelés
Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
290 ml
12
3 068

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

2

Ragasztástechnika
H-Plus egykomponensű ragasztók (1K)

H-Plus MS Polimer tömítő-ragasztó, LOS 398
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

A LOS 398 sokféle területen használható termék, különféle anyagok tömítésére és
ragasztására, pl. építészeti, épület- és fémszerkezeti munkáknál, hajóépítésnél stb.
Elérhető színek: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Alkalmazható -40 ºC-tól +100 ºC-ig
terjedő hőmérséklet tartományban.
Kiszerelés
310 ml, szürke, fekete, fehér
310 ml, átlátszó

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
12
4 267
4 605

FOGALMAK

4. Kiegészítők
A H-Plus 1K (egy komponensű) tömítő-ragasztó anyagok ipari feldolgozásához professzionális eszközöket, erős szerkezetű vázakat
és fémpisztolyokat ajánlunk.

Kinyomóvázak és pisztolyok
Kód
SSP 748
HPG 750
HPG 752
DLP 758
VAP 762

12

Ragasztástechnika

Megnevezés
erősített kinyomóváz
kézi kinyomó pisztoly, 310 ml,
zárt rendszerű
kézi kinyomó pisztoly, 600 ml,
zárt rendszerű
kézi kinyomó pisztoly, 600 ml
pisztolyhabhoz kinyomó pisztoly, fém,
sárgaréz adapterrel és két hosszabbító
csővel

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
1 db
39 375
1 db

59 250

1 db

61 125

1 db

222 750

1 db

36 000

H-Plus ciánakrilát pillanatragasztók
A ciánakrilát pillanatragasztók szuperkeverékek, oldószermentes egykomponensű reakciós ragasztóanyagok. Legfontosabb tulajdonságuk a másodpercek alatt kialakuló ragasztási eredmény, a nagyon gyorsan elért végső szilárdság.
A ragasztók ipari felhasználása – sokoldalúságuk miatt – rendkívül elterjedt, alkalmasak kisebb munkadarabok, fémek,
műanyagok, elasztomerek, fa, kerámia, bőr és parafa, valamint porózus anyagok ragasztására. Legfőbb ipari felhasználási
területek: gépgyártás, fémfeldolgozás, gumiipar, bútorgyártás, műanyag-feldolgozás, gépkocsigyártás, világítástechnika és
villamosipar.
A pillanatragasztóval végzett ragasztás helye szinte láthatatlan, a felületek tiszták maradnak. Nagy mechanikai szilárdságú
kötést biztosítanak, minőségüket hosszú ideig megőrzik. Vegyszerállóak, a hőingadozást jól bírják, nagyon jó húzó- és
nyírószilárdsággal rendelkeznek.
Használatuk nagyon gazdaságos, egy csepp kb. 4-6 cm2 felület ragasztásához elegendő. A megfelelő tapadás biztosítása
érdekében a ragasztási felületeket tökéletesen meg kell tisztítani az olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésektől.
A pillanatragasztók réskitöltő képessége korlátozott (max. 0,25 mm), ezért a ragasztási felületeknek pontosan illeszkedniük
kell egymáshoz.
Aktív és passzív, vagy porózus anyagoknál, ill. nehezen ragasztható műanyagoknál (PE/PP/PTFE/szilikon) felületkezelő
anyagok (aktivátorok és primerek) használata ajánlott.

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

1. H-Plus ciánakrilát pillanatragasztók

3
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

shop.haberkorn.hu

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Ragasztástechnika
H-Plus ciánakrilát pillanatragasztók

Szín:
színtelen (kivétel az E525 kód)
Ragasztás:
nem porózus anyagoknál: 0,1 mm; porózus anyagoknál: 0,25 mm
Felhasználási hőmérséklet: -60 ºC-tól +80 ºC-ig (kivétel: HT565 kód)
Végleges szilárdság:
12 óra
Kiszerelés:
10 g, 20 g, 50 g
Raktározás:
6 hónap szobahőmérsékleten vagy 12 hónap +2 ºC és +10 ºC között

Viszkozitás
[mPa.s]

Réstávolság
[mm]

E 540
E 550

80-120
1000-2000

0,15
0,20

E 570

80-120

0,15

M 580

80-130

0,25

E 600

2-6

0,05

E 610

8-120

0,15

E 620

8-120

0,15

E 630

12-22

0,10

E 640

80-120

0,15

Keményedés [s]
Felhasználás
gumi/gumi fém/fém műanyag/műanyag
<7
25-40
<7
Nagyon gyors univerzális ragasztó fém, fa, műanyag és gumi felületekre.
<7
25-40
<7
Gumi és műanyag felületekre ajánlott, jó kúszóképességű ragasztó.
Kifejezetten gumihoz és műanyaghoz ajánlott, gyors, nagy szilárdságú
<5
25-40
<7
ragasztó.
<7
25-40
<7
Fémek gyors és erős ragasztására ajánlott.
Nagyon alacsony viszkozitású, gyors ragasztó gumi és műanyag felüle<4
25-40
<5
tekre.
<7
25-40
<7
Univerzális ragasztó fém, gumi és műanyag felületekre.
Fa, parafa, műanyag, bőr és egyéb porózus anyagok ragasztására
<5
15-30
<5
ajánlott.
Gyorsan keményedő ragasztó elasztomerekhez és más nehezen ragaszt<4
25-40
<5
ható anyagokhoz.
<7
25-40
<7
Műanyag, fém- és gumiragasztó játékokhoz, ékszerekhez, dísztárgyakhoz.

Ragasztástechnika

13

FOGALMAK

Kód

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-Plus standard pillanatragasztók

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

3

Ragasztástechnika
H-Plus ciánakrilát pillanatragasztók
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H-Plus speciális pillanatragasztók
Kód

Viszkozitás
[mPa.s]

Réstávolság
[mm]

E 525

3000-4000

0,20

HT 565

2500-3500

0,25

F 670
F 671
E 700 gél

12-22
1000-2000
thixotrop

0,10
0,20
0,25

Keményedés [s]
Felhasználás
gumi/gumi fém/fém műanyag/műanyag
Fekete cianakrilát ragasztó, fém és egyéb anyagokhoz. Ütésálló kötést
<15
50-70
<20
biztosít.
Jól tapadó, ütésálló, 150 ºC-ig hőálló ragasztó, magas húzó- és
<7
25-40
<7
nyirószilárdsággal.
<4
25-40
<5
Flexibilis, gyorsan kötő ragasztó.
<7
25-40
<7
Jó kúszóképességű ﬂexibilis ragasztó gumi-műanyag kombinációhoz.
<5
35-40
<7
Jó kúszóképességű ragasztó műanyaghoz, gumihoz és fémekhez.

Ártáblázat – H-Plus pillanatragasztók (HUF/db)
Kód
E 610
E 620
E 2540, E 550, E 570, E 600, E 630, E 640, E 525,
F 670,
M 580
E 525
HT 565
E700

3 ml
1 050
615

10 ml
660
660

Kiszerelés
20 ml
1 058
1 058

50 ml
2 430
2 430

660

1 058

2 430

615
660
660

908
2 708
3 870
2 888

2 400
4 493
6 713

500 ml
24 023
24 023
24 023
23 625
29 993
34 125

2. H-Plus CA-aktivátorok és primerek
Aktív és passzív anyagokhoz, porózus felületekhez és nehezen ragasztható műanyagokhoz (PE/PP/PTFE/szilikon) ajánlott felületkezelő
anyagok.

H-Plus CA-aktivátor, LOS 12
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

A CA-aktivátor gyorsítja a ciánakrilát ragasztók kikeményedését, csökkenti a rögzítési
időt. A reakcióidő az illesztendő anyagoktól függ.
Kiszerelés
15 ml, üveg

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
25
3 458

H-Plus poliolefin primer, LOS 13
FOGALMAK

A LOS 13 primer nehezen ragasztható anyagokhoz ajánlott, pl. PE, PP, EPDM, PTFE,
szilikon.
Kiszerelés
15 ml, üveg

14

Ragasztástechnika

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
25
1 633
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3. H-Plus pillanatragasztó szettek

H-Plus műanyag ragasztó készlet, LOS 379
A LOS 379 készlet gyors megoldást jelent minden műanyaghoz (PP, PE stb.) és nehezen
ragasztható anyaghoz.

20 g ragasztó
15 ml primer

Nettó ár
[Ft/készlet]
2 833

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Csomagolás
[db/karton]
12
12

Kiszerelés

H-Plus CA javító készlet, LOS 397
A LOS 397 készlet repedések, lyukak és karcok feltöltésére, a felületi egyenlőtlenségek
kompenzálására ajánlott termék. Használható fához, fémekhez és különféle műanyagokhoz. Nedvesség- és vegyszerálló.

20 g ragasztó
25 g töltőpor

Nettó ár
[Ft/készlet]

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

Csomagolás
[db/karton]
12
12

Kiszerelés

4 050

H-Plus MDF pillanatragasztó, LOS 384
A LOS 384 pillanatragasztó MDF lapok, valamint más porózus anyagok, fémek ragasztásához ajánlott. Szintelen ragasztó, kb. 10 mp-es reakció idővel.

20 g ragasztó
150 ml primer, spray

Nettó ár
[Ft/készlet]

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Csomagolás
[db/karton]
3
3

Kiszerelés

3
H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
H-Plus ciánakrilát pillanatragasztók

6 060

4. Kiegészítők
A H-Plus pillanatragasztók ipari feldolgozásához professzionális eszközöket, lemosókat, zárókupakokat és hosszabbító csőröket
ajánlunk.

H-Plus kiegészítő eszközök
Megnevezés
ragasztó lemosó, 15 ml
ragasztó eltávolító spray, 40 ml
zárókupak készlet (fehér, piros)
hosszabbító csőr, 0,1 mm
hosszabbító csőr, 0,5 mm

Csomagolás [db/karton]
20
15
25
50
50

Ár [Ft/db]
1 950
2 303
64 418
147 488
25 680

Ragasztástechnika

FOGALMAK

Kód
LOS 187
LOS 186
CA-VKS
KD-1
KD-5

15

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

4

Ragasztástechnika
H-Plus anaerob ragasztók
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H-Plus anaerob ragasztók
Az anaerob ragasztók különösen fémek egymáshoz való rögzítéséhez ajánlott egykomponensű, oldószermentes reakciós
ragasztók.
Használhatóak csavar- és csapágyrögzítésre, felületi és menetes tömítésre egyaránt, -55 ºC-tól +200 ºC-ig terjedő hőmérsékleti tartományban.
Folyékony állagú anyagok, amelyek az összeillesztendő munkadarabok felületére tapadva a levegő kizárásával teljesen kitöltik a részek közötti rést, és a teljes kikeményedés után ütésálló, abszolút kötést hoznak létre. A ragasztóanyag szilárdságától függően megkülönböztetünk alacsony szilárdságú (könnyen szétszerelhető), közepes szilárdságú és nagy szilárdságú
(nehezen szétszerelhető) kötéseket.
A H-Plus anaerob ragasztók egyszerűek és biztonságosak, alkalmazásuk gyors és gazdaságos. Szobahőmérsékleten gyorsan keményednek, a végleges szilárdságukat pár óra alatt érik el. Aktív anyagokon (réz, rézötvözetek, sárgaréz, szerkezeti
acél, szénacél stb.) kívül passzív anyagok (acélötvözetek, alumínium, nikkel, cink, ón, arany, ezüst, kromát- és oxidrétegek,
anódrétegek, egyéb galvanizált felületek, műanyag, kerámia stb.) ragasztásához is használhatóak. Főbb ipari felhasználási
területek: fémfeldolgozás és szerszámkészítés, autóipar, hidraulika és pneumatika, hajó- és repülőgépipar, villamos- és
elektronikai iparágak, precíziós mechanikai iparágak, javítás és karbantartási területek.

A H-Plus csavarrögzítők kiválthatják a hagyományos mechanikai csavarrögzítőket. Használatuk költségkímélő, kisebb a
raktározási igényük, speciális biztosítócsavar helyett normál csavarhoz is használhatóak és a kötés terhelhetősége, ütésállósága, korrózió elleni védelme így is megfelelő lesz.
Raktározás:
Felület-előkészítés:
Felvitel:

12 hónap szobahőmérsékleten (+5 ºC-tól +28 ºC-ig), ill. lejárati dátumig, fénytől és hőtől távoli helyen
portalanítás, zsírtalanítás (ajánlott: LOS 2000 használata)
közvetlenül a menetre, egyenesen a tubusból (felesleget le kell törölni), csavaroknál, csapszegeknél
gyűrű alakban, vagy zsákfuratoknál a fúróra tenni,
Kikeményedés:
fémmel való érintkezéskor, a kötés zárása után, levegőtől elzárt állapotban
Aktivátorok használata:
a kötés gyorsításához, nagyméterű réseknél, alacsony hőmérsékleten (0 ºC), ill. passzív felületeken
Felhasználási hőmérséklet: -55 ºC és +150 ºC között
Ellenállóság:
sav- és lúgálló, vízálló
Kötések szétszedése:
melegítéssel, +300 ºC-ra
Ragasztóeltávolítás:
mechanikusan vagy LOS 186 lemosóval
Óvintézkedések:
rendszeres szellőztetés, bőrkontaktus kerülendő

FOGALMAK

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

1. H-Plus csavarrögzítők
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Oldónyomaték
[Nm]

Kézszilárdság
Továbbforgató
[perc]
nyomaték [Nm]
fém/fém

Szín

Kiszerelés
[g]

7-10

3-6

15-20

15-20

lila

10, 50, 250

M24

900-1500

4-8

2-4

15-30

vörös-barna 10, 50, 250

A 22.30

M56 R2"

1700050000

7-10

2-4

20-40

fehér

50, 250

facsavarok tömítésére R2"-ig, oldható

A 22.50

M80 R3"

6000-30000

5-8

2-4

15-30

barna

50, 250

facsavarok és csőmenetek tömítésére
R3"-ig, oldható

Alkalmazás

Max.
menet

A 22.10

M12

A 22.20

Viszkozitás
[Mpa]

Alkalmazás
csavarok rögzítéséhez, ütésálló,
oldható
univerzális termék rögzítésre és
tömítésre, ütésálló, oldható

Végleges kötési idő: szobahőmérsékleten kb. 12 óra
Viszkozitás: 25 ºC-on

H-Plus közepes szilárdságú csavarrögzítők
Oldónyomaték
[Nm]

Kézszilárdság
Továbbforgató
[perc]
nyomaték [Nm]
fém/fém

Szín

Kiszerelés
[g]

125

10-15

12-16

10-20

kék

10, 50, 250

M24

1000-1500

14-18

5-8

10-20

kék

10, 50, 250

A 24.30

M36

2000-7500

17-22

8-12

10-20

kék

10, 50, 250

A 24.50

M80
R3"

6000-30000

10-15

12-18

15-30

kék

50, 250

Kód

Max.
menet

A 24.10

M12

A 24.20

Viszkozitás
[Mpa]

csavarok rögzítéséhez, ütésálló,
oldható
csavarok és hirdaulika csatlakozások
rögzítéséhez, ütésálló, oldható
univerzális termék csavarokhoz és
hidraulika csatlakozások rögzítéséhez,
ütésálló, oldható
nagy viszkozítású termék csavarokhoz
és menetes csatlakozásokhoz, oldható

FOGALMAK

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Végleges kötési idő: szobahőmérsékleten kb. 12 óra
Viszkozitás: 25 ºC-on

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-Plus alacsony szilárdságú csavarrögzítők
Kód

4

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

shop.haberkorn.hu

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

Ragasztástechnika
H-Plus anaerob ragasztók
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H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

4

Ragasztástechnika
H-Plus anaerob ragasztók

shop.haberkorn.hu

H-Plus nagy szilárdságú csavarrögzítők
Kód

Max.
menet

Viszkozitás
[Mpa]

Oldónyomaték
[Nm]

Kézszilárdság
Továbbforgató
[perc]
nyomaték [Nm]
fém/fém

Szín

Kiszerelés
[g]

A 26.20

M36

1500-6500

20-25

40-55

10-15

piros

10, 50, 250

A 27.00

M20

500-600

28-35

50-65

10-20

zöld

10, 50, 250

A 270.01

M20

500-600

28-35

50-65

kb.15

zöld

10, 50, 250

A 27.10

M20

400-600

28-35

50-65

10-20

piros

10, 50, 250

A 27.30

M20

400-600

30-35

50-65

10-20

piros

10, 50, 250

A 27.50

M56
R2"

8000-15000

40-50

40-50

15-30

zöld

50, 250

A 27.80

M20
R3/4"

500-600

30-35

55-70

2-5

zöld

10, 50, 250

A 27.85

M12

125

25-30

50-60

5-10

zöld

10, 50, 250

A 29.00

M5
ka10-20
pilláris

15-25

30-40

10-20

zöld

10, 50, 250

Alkalmazás
univerzális termék menetes
csatlakozások és hengeres részek
rögzítésére és tömítésére, nehezen
oldható
csavarok és csapszegek rögzítésére és
tömítésére, nehezen oldható
csavarok, csapszegek stb. rögzítésére
és tömítésére, nehezen oldható
nagyméretű menetes részek
rögzítésére és tömítésére, nehezen
oldható
csavarok, csapszegek stb. rögzítésére
és biztosítására, nehezen oldható
csavarok biztosítására, nehezen
oldható
univerzális termék menetes
csatlakozások és hengeres részek
rögzítésére és tömítésére, nehezen
oldható
csavarok és csapszegek rögzítésére és
tömítésére, nehezen oldható
csavarok és csapszegek rögzítésére és
tömítésére, nehezen oldható, utólagos
rögzítéshez is használható

Végleges kötési idő: szobahőmérsékleten kb. 12 óra
Viszkozitás: 25 ºC-on

H-Plus csavarrögzítők passzív anyagokhoz
H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Kód

Max.
menet

Viszkozitás
[Mpa]

Oldónyomaték
[Nm]

Kézszilárdság
Továbbforgató
[perc]
nyomaték [Nm]
fém/fém

Szín

Kiszerelés
[g]

A 24.40 passzív M24

2700-3800

16

10

2-6

kék

10, 50, 250

A 27.60 passzív M36

1250-4250

>22

>45

4-6

piros

10, 50, 250

Alkalmazás
csavarok biztosításához ajánlott,
ütésálló, oldható
csavarok és csapszegek biztosításához
ajánlott, ütésálló, nehezen oldható

Végleges kötési idő: szobahőmérsékleten kb. 24 óra
Viszkozitás: 25 ºC-on

Ártáblázat – H-Plus csavarrögzítők (HUF/db)
FOGALMAK

Kód
A 22.10, A 22.20, A 22.30, A 22.50, A 24.10, A 24.20, A 24.30, A 24.50, A 26.20, A 27.00,
A 270.01, A 27.10, A 27.30, A 27.50, A 27.80, A 27.85, A 29.00
A 24.40, A 27.60

Kiszerelés
10 ml

Kiszerelés
50 ml

Kiszerelés
250 ml

1 830

3 803

18 345

1 830

3 923

19 845

2. H-Plus cső- és menettömítők
A H-Plus menettömítők gyors, egyszerű és költségkímélő összeszerelési lehetőséget biztosítanak a gyártási folyamatok során,
kiválthatják a kender-, szalag- és pasztatömítéseket.
A termékek csőkötések, valamint hidraulika és pneumatika csatlakozások tömítésére és biztosítására ajánlottak. Használatuk
megakadályozza a folyadékok és gázok szivárgását, nagy terhelést bíró, vibráció- és ütésálló, korrózióvédő tartós kötéseket hoznak
létre, amelyeket évek múltán is szét lehet bontani az anyagok károsodása nélkül.
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H-Plus cső- és menettömítők
Kézszilárdság
Továbbforgató
[perc]
nyomaték [Nm]
fém/fém

Szín

Kiszerelés
[g]

5-8

2,4

15-30

barna

50, 250

17000-50000 n.a.

n.a.

20-40

fehér

50, 250

A 57.20 DVGW M80 R3"

17000-50000 7-10

2-4

20-40

fehér

50, 250

A 24.50

M80 R3"

6000-30000

10-15

12-18

15-30

kék

50, 250

A 50.00

M80 R3"

6000-30000

10-15

12-18

15-30

kék

50, 250

A 54.20

M20
R3/4"

350-600

12-16

18-24

10-20

barna

10, 50, 250

A 56.40 passzív M24

2700-3800

16

10

2-6

sárga

10, 50, 250

A 57.70 DVGW/
M80 R3”
BAMS

24000-70000 18-22

10-14

15-30

sárga

50, 250

Kód

Max.
menet

Viszkozitás
[Mpa]

A 22.50

M80 R2"

6000-30000

A 51.10

M56 R2"

Oldónyomaték
[Nm]

Alkalmazás

A 26.20

M36 R1
1/4"

1500-6500

25-25

40-55

10-15

piros

10, 50, 250

A 27.50

M56 R2"

8000-15000

40-50

40-50

15-30

zöld

50, 250

A 56.90 passzív M36

3500-5000

31

36

2-6

piros

10, 50, 250

A 58.60

M56 R2"

6000-7000

15-35

25-45

60-90

piros

10, 50, 250

A 62.00 DVGW M56 R2”

2500-4000

20-35

40-70

20-40

zöld

10, 50, 250

facsavarokhoz ajánlott, magas viszkozitású, alacsony szilárdságú, oldható
facsavarokhoz ajánlott, magas viszkozitású, alacsony szilárdságú, oldható
cső- és csavarmenetek tömítésére,
PTFE adalékkal, alacsony szilárdságú,
oldható
nagy menetek biztosítására és tömítésére, magas viszkozitású,
tixotróp, közepes szilárdságú, oldható
menetes csatlakozások biztosítására,
lassan köt, tixotróp, közepes szilárdságú, oldható
univerzális felhasználásra ajánlott
hidraulikus és pneumatikus csatlakozások tömítésére, közepes szilárdságú,
oldható
cső- és csavarmenetek tömítésére,
passzív anyagokhoz, közepes
szilárdságú
cső- és csavarmenetek tömítésére
víz- gáz- és fűtésszerelésnél, tixotróp,
közepes szilárdságú, oldható
univerzális termék menetes csatlakozások és hengeres részek rögzítésére,
tömítésére, nagy szilárdságú, nehezen
oldható
csavarok biztosítására, alacsony viszkozitású, nagy szilárdságú, nehezen
oldható
cső- és csavarmenetek tömítésére,
passzív anyagokhoz, nagy szilárdságú
extra erős, cső- és hiraulika menetek
tömítéséhez és szereléséhez, nagy
szilárdságú
csapágyak, hüvelyek, láncok és
csavarok szereléséhez és rögzítéséhez
ajánlott, hőálló, nagy szilárdságú,
nehezen oldható

Végleges kötési idő: 12 óra, kivéve: A 57.70 – 6 óra, A 57.20 és A 58.60 – 48 óra
Viszkozitás: 25 ºC-on

Ártáblázat – H-Plus cső- és menettömítők (HUF/db)
Kód
A 22.50, A 51.10, A 57.20, A 24.50, A 50.00, A 24.20, A 57.70, A 26.20, A 27.50, A 58.60,
A 62.00
A 56.40, A 56.90,

Kiszerelés
10 ml

Kiszerelés
50 ml

Kiszerelés
250 ml

1 830

3 803

18 345

2 243

5 303

19 845

Ragasztástechnika
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H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)
H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Összeszerelés:
Aktivátorok használata:
Felhasználási hőmérséklet:
Ellenállóság:
Kötések szétszedése:
Óvintézkedések:

12 hónap szobahőmérsékleten (+5 ºC-tól +28 ºC-ig), ill. lejárati dátumig, fénytől és hőtől távoli helyen
portalanítás, zsírtalanítás (ajánlott: LOS 2000 használata)
közvetlenül a menetre gyűrű alakban, nagyobb átmérők esetében az ellendarab menetére is javasolt
felvinni
kézi erővel és nyomatékkulccsal
alacsony hőmérsékleten, ill. passzív fémeknél ajánlott
-55 ºC és +150 ºC között
vízálló, ütésálló
normál kézi szerszámokkal, ill. melegítéssel, +300 ºC-ra
bőrkontaktus kerülendő

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

Raktározás:
Felület-előkészítés:
Felvitel:

4

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

shop.haberkorn.hu

FOGALMAK

Ragasztástechnika
H-Plus anaerob ragasztók

FOGALMAK

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

H-PLUS
KÉTKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (2K)

4

Ragasztástechnika
H-Plus anaerob ragasztók

shop.haberkorn.hu

3. H-Plus csapágyrögzítők
A H-Plus csapágyrögzítők egyszerű, gyors és költségtakarékos folyamatokat biztosítanak csapágyak, perselyek, csapszegek stb.
szerelésénél. Az összes hézag kitöltésével megakadályozzák az elemek kilazulását, berágódását és korrózióját. Tökéletes illeszkedésük
miatt a feszültség egyenletesen oszlik el az illesztésekben, így adott konstrukció mellett nagyobb terhelések átvitelét biztosítják.
A csapágyrögzítőket folyékony állapotban kell felvinni az elemek felületére. A termékek tökéletesen kitöltik a réseket, repedéseket és
a rendelkezésre álló köztes teret, kikeményedés után abszolút anyagzárat hoznak létre.
A termékek kis mennyiségben is maximális rögzítést biztosítanak, hosszan tartó, nagy fokú dinamikus terhelésnek is ellenállnak,
feleslegessé teszik további biztosító elemek beépítését.
Raktározás:
Felület-előkészítés:
Felvitel:
Összeszerelés:
Aktivátorok használata:
Ellenállóság:
Kötések szétszedése:
Óvintézkedések:

12 hónap szobahőmérsékleten (+5 ºC-tól +28 ºC-ig), ill. lejárati dátumig, fénytől és hőtől távoli helyen
régi rögzítőanyag maradványainak eltávolítása, zsírtalanítás, portalanítás
mindkét illesztendő felületre fel kell vinni, laza illesztésnél egy körbefutó vonalban és körbeforgatással
összeilleszteni a részeket, sajtoló illesztésnél teljes felületre felvinni és a szükséges nyomással illeszteni
kézi erővel, ill. nyomatékkulccsal
alacsony hőmérsékleten, ill. passzív fémeknél ajánlott
vízálló, ütésálló
normál kézi szerszámokkal, ill. melegítéssel, +300 ºC-ra
bőrkontaktus kerülendő

H-Plus csapágyrögzítők
Kód

Max. rés
[mm]

Viszkozitás
[Mpa]

Oldónyomaték
[Nm]

Nyírószilárdság
[N/mm2]

A 60.10

0,01-0,1

125

25-30

17-22

5-10

A 60.30

0,01-0,1

100-200

25-30

17-22

A 60.50

0,01-0,07 10-20

15-25

A 60.60

0,05-0,15 500-600

A 62.00
DVGW

0,06-0,3

A 63.80

0,05-0,2

A 64.00

Kézszilárd- Felhasználási
ság elérése hőmérséklet
[perc]
[ºC]

Szín

Kiszerelés
[g]

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

5-10

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

8-12

10-20

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

28-35

15-20

10-20

-55 ºC-tól
+200 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

4000-6000

20-35

10-20

20-40

-55 ºC-tól
+200 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

2300-3000

35-45

25-35

2-5

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

0,05-0,15 400-600

20-30

15-25

10-20

-55 ºC-tól
+180 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

A 64.10

0,05-0,12 kb.500

12-15

8-12

10-20

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

sárga 10, 50, 250

A 64.80

0,06-0,22 400-600

30-35

25-35

2-5

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

10, 50, 250

Alkalmazás
tengelyek, csapágyak és aljzatok rögzítéséhez, nagyon híg folyadék, nehezen
oldható kötés
tengelyek, csapágyak, kerékagyak és
aljzatok rögzítéséhez, nehezen oldható
kötés
keskeny csatlakozó részek rögzítéséhez, utólagos biztosításhoz
hengeres részek, hüvelyek, fogaskerekek, csapágyak, csavarok
rögzítéséhez, nagy szilárdságú anyag,
nehezem oldható kötés
tengelyek, csapágyak, kerékagyak és
aljzatok rögzítéséhez, hőálló anyag,
nehezen oldható kötés
nagy dinamikus terhelésnek kitett elemek
rögzítéséhez, nagy szilárdságú anyag,
gyors kikeményedés
tengelyek, csapágyak és aljzatok
rögzítéséhez, hőálló anyag, lassú kikeményedés, nehezen oldható kötés
csapágyak rögzítéséhez tengelyen
vagy hüvelyben később szétszerelhető
módon. Középerős anyag.
Extra erős csapágyak, tengelyek és
aljzatok rögzítéséhez, nehezen oldható
kötés

Viszkozitás: 25 ºC-on
Kézszilárdság: szobahőmérsékleten, fém/fém esetén
Végleges szilárdság: 12 óra, kivéve: A 62.00 és A 64.00 – kb. 24 óra, A 67.65 – kb. 6 óra

Ártáblázat – H-Plus csavarrögzítők (HUF/db)
Kód

Kiszerelés
10 ml

Kiszerelés
50 ml

Kiszerelés
250 ml

A 60.10, A 60.30, A 60.50, A 60.60, A 62.00, A 63.80, A 64.00, A 64.10, A 64.80, A 60.60,
A 63.85

1 830

3 803

18 345
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4. H-Plus felülettömítők
A H-Plus felülettömítők oldószermentes tömítőanyagok. Folyékony állapotban kerülnek felhasználásra, fémmel érintkezve olyan tömítést
képeznek, amelyek felveszik a tömítendő felület formáit, megbízhatóan illeszkednek és megakadályozzák a szivárgást. Az anaerob
felülettömítők levegőelvonás hatására aktiválódnak, hosszú ideig rugalmas, nagy nyírószilárdságú tömítést képeznek. Vízszintes és
függőleges felületeken egyaránt alkalmazhatóak.
Kikeményedés után a tömítés korrózióvédő, ellenáll a legtöbb általános, iparban használt folyadéknak és emulziónak, ásványolaj
alapú vegyszernek.
Raktározás:
Felület-előkészítés:
Felvitel:
Összeszerelés:
Aktivátorok használata:
Ellenállóság:
Kötések szétszedése:
Óvintézkedések:

12 hónap szobahőmérsékleten (+5 ºC-tól +28 ºC-ig), ill. lejárati dátumig, fénytől és hőtől távoli helyen
régi tömítőanyag eltávolítása fából vagy műanyagból készült kaparókéssel
folyamatos, önmagában záródó vonallal (a furatok körül is), a felület belső éléhez közelítve
a lehető leggyorsabban kell illeszteni a felületeket, ill. meghúzni a csavarokat
alacsony hőmérsékleten, ill. passzív fémeknél ajánlott
vízálló, ütésálló
normál kézi szerszámokkal
bőrkontaktus kerülendő
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Szín

Kiszerelés
[g]

12

-55 ºC-tól
+200 ºC-ig

piros

50, 250

12

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

piros

50, 250

17000-50000 20-40

5-10

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

fehér

50, 250

0,3

80000110000

20-40

6-24

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

zöld

50, 250

A 57.40

0,5

80000120000

15-30

6-24

-55 ºC-tól
+150 ºC-ig

narancs

50, 250

A 58.10

0,5

70000300000

15-30

6-12

-55 ºC-tól
+200 ºC-ig

piros

50, 250

Max. rés
[mm]

A 51.00

0,5

70000300000

15-30

A 51.80

0,5

50000250000

10-20

A 52.70

0,3

A 57.30

Végleges
szilárdság
[óra]

Alkalmazás
peremek, motorházak stb. tömítésére
ajánlott, azonnali tömítő hatás, erősen
tixotróp
nagy viszkozitású tömítő, nagyobb
részek tömítésére is használható,
azonnali tömítő hatás
alacsony nyomáson is azonnal tömít,
vegyszerálló, erősen tixotróp
sima felületekre ajánlott, hengerrel
vagy ecsettel is felhordható, rugalmas,
erősen tixotróp
peremek, motorházak stb. tömítésére
ajánlott, azonnali tömítő hatás, erősen
tixotróp
nagy viszkozitású tömítő, nagyobb
részek tömítésére is használható,
azonnali tömítő hatás, erősen tixotróp

Kézszilárdság: szobahőmérsékleten, fém/fém esetén
Viszkozitás: 25 ºC-on

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Felhasználási
hőmérséklet
[ºC]

Viszkozitás
[Mpa]

Kézszilárdság elérése
[perc]

Kód

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-Plus felülettömítők

Ártáblázat – H-Plus felülettömítők (HUF/db)
A 51.00, A 51.80, A 52.70, A 57.30, A 57.40, A 58.10

Kiszerelés
10 ml
1 830

Kiszerelés
50 ml
3 803

Kiszerelés
250 ml
18 345

FOGALMAK
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5. H-Plus aktivátorok és tisztítók anaerob ragasztókhoz
Erősen szennyezett elemek vagy passzív anyagok ragasztása, valamint nagy réstávolságok és alacsony környezeti hőmérséklet
(kb. 0 ºC) esetén a reakcióidő felgyorsítására aktivátorok és tisztítók használata javasolt.

H-Plus aktivátor
A LOS 10 aktivátor a teljes anaerob termékcsaládhoz használható aeroszolos tisztítószer.

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

Kód
LOS 10
LOS 11

Kiszerelés
150 ml, spray
500 ml

Csomagolás [db/karton] Nettó ár [Ft/db]
24
4 148
1
24 375

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

H-Plus felülettisztító

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Erősen szennyezett felületek egyszerű és gyors tisztításra javasolt, speciális összetételű
aeroszolos tisztítószer.
Kód

Kiszerelés

LOS 2000

500 ml, spray

Csomagolás
[db/karton]
15

Nettó ár [Ft/db]
1 357

Haberkorn sajátmárkás karbantartási prospektus
A Haberkorn, H-Plus sajátmárkás karbantartási termékeket tartalmazó prospektusa több
mint 120 féle aeroszolt, professzionális tisztító- és ápoló terméket, minőségi kenőzsírokat
tartalmaz, korszerű megoldást kínálva minden iparág számára a karbantartás, szerelés,
tisztítás és ápolás területén, bármilyen ipari környezetben.

FOGALMAK

Katalógusunk nyomtatott változata elérhető központunkban, az elektronikus, lapozható
változata letölthető a honlapunkról: www.haberkorn.hu/letoeltesek/
További információkért keresse tanácsadóinkat vagy rendelje meg termékeinket az
online shopunkban: https://shop.haberkorn.hu/

Árinformáció
A kiadványban szereplő árak nettó listaárak, melyek nem tartalmazzák a 27%-os áfát.
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Ragasztástechnika
Fogalmak

Fogalmak
Adhézió – az illesztendő felülethez való tapadást jelenti.
Akrilsav – az akrilátokat alkotó molekulalánc építő eleme.
Akrilát – ragasztók kötőanyaga lehet.
Alapozó – a ragasztóanyag tapadását segíti.
D1-D4 – faipari ragasztók vízállóságát minősítő jellemző.

Egykomponensű ragasztó – a kötés létrejöttéhez nem szükséges másik komponens jelenléte.
Elasztomer – olyan anyag, amely a feszültség megszűnése után visszanyeri eredeti alakját (pl. latex, szilikon).
Illesztendő rész – olyan rész (alkatrész, munkadarab stb.) amelyet egy másik részhez ragasztunk.
Illesztési felületek – az illesztendő részek azon felülete, amely ragasztva lesz (ragasztási felület).
Izocianát – szerves összetevő, melyet ragasztók és hőszigetelő anyagok gyártása során használnak (pl. PUR-hab egyik komponense).
Katalizátor – más néven erősítő vagy edző: olyan adalékanyag a ragasztóanyaghoz, amely erősiti annak megkötését.
Keményítő – reakciós anyag, a ragasztóanyag kémiai megkötését eredményezi.

H-PLUS
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓK (1K)

D4 – beltéri felhasználásra, folyó- ill. lecsapódó víznek vagy magas páratartalomnak tartósan kitett helyekre ajánlott. (Kültéren csak
felületkezeléssel ellátva, időjárás változásnak kitett helyekre ajánlott.)

Kezdeti tapadás – a ragasztó azon tulajdonsága, amely a felületek összeillesztését követően azonnal érvényesül.
Kikeményedési idő – az időtartam, ameddig a ragasztási kötés hő- vagy nyomás hatása alatt van, a ragasztóanyag megkötése
érdekében.
Kötési idő – az az időtartam, amíg a ragasztó a teljes végszilárdságát eléri. Ha nem várjuk ki a teljes kötési időt, akkor a ragasztás
nem lesz megfelelő.
Kohézió – a ragasztóanyag saját szilárdsága, kikeményedés után.
Kontaktragasztók – olyan ragasztók, ahol a mindkét felületre felhordott ragasztóból az összeillesztést megelőzően biztosítani kell
az oldószer vagy a víz eltávozását.

H-PLUS CIÁNAKRILÁT
RAGASZTÓK

Kétkomponensű ragasztóanyagok – olyan ragasztóanyagok, amelyek csak két különböző anyag összekeverése, ill. a két anyag
közötti kémiai reakció megindulása után kezdenek kötni (pl. epoxik, PU ragasztók).

MDF – száraz eljárással készülő, közepes sűrűségű farostlemez.

Nyírószilárdság – az anyagok nyíróerővel szembeni ellenállása. Azt a feszültségértéket, amelynél az anyag tönkremegy, az anyag
nyírószilárdságának nevezzük, N/mm2-ben kifejezve.
Oldószer – olyan szerves anyag, amely folyadékok higítására vagy még meg nem szilárdult ragasztóanyag eltávolítására szolgál.
Üstidő – az időtartam, amely alatt a ragasztóanyag katalizátor, oldóanyag vagy további komponensekkel való összekeverés után
felhasználásra alkalmas állapotban van.
Polimer – hosszú, szerves eredetű molekulalánc. A polimer alapú ragasztók sokoldalúan felhasználhatóak, rugalmasak és kis
mértékben zsugorodnak.

H-PLUS ANAEROB
RAGASZTÓK

Nedvesség-kikeményedés – a ragasztó polimerizációja a levegő nedvességtartalmával való reakció hatására jön létre.

Polimerizáció – kémiai reakció, monomer-molekulák egyesülésével makro-molekulák keletkeznek, amelyek molekuláris tömege
az eredeti tömeg háromszorosa.
PE – alacsony sűrűségű, a PP-nél lágyabb, nehezen ragasztható műanyag.

PP - alacsony sűrűségű nehezen ragasztható műanyag.
Ragasztóanyag – olyan anyag, amely a különböző felületeket a felülethez való tapadás és saját belső szilárdsága (adhézió és
kohézió) által köti össze.
Reakciós ragasztóanyag – olyan ragasztóanyag, amelynek a kikeményedése kémiai reakció következménye.
Réskitöltés – a ragasztók azon tulajdonsága, hogy képesek hézagokat, felületi hiányosságokat kitölteni.
Rugalmasság – az anyag azon tulajdonsága, hogy erő hatására kitágul vagy megnyúlik, majd az erőhatás megszűnése után
visszanyeri eredeti alakját.
Szakítószilárdság - szabványméretű próbadarab elszakításához szükséges szakítóerő, a szakadás pillanatában mérve, N-ban
kifejezve.
Szilikon – szerves polimer, vízálló, rugalmas és hőálló.
Tixotrópia – az a jelenség, amikor egy anyag viszkozitása nyíróerő hatására (pl. keverés) csökken. Az erőhatás megszűnése után
a viszozitás visszaáll az eredeti, induló értékre.
Tömítő – felületek hézagmentes kialakítására szolgáló anyag.
Viszkozitás – a ragasztóanyag sűrűségét, folyékonyságát jelenti.

Ragasztástechnika
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PU – izocianátot tartalmazó polimer.

Telefon:
+36 1 477 1044

E-mail
gumi@haberkorn.hu

Fax:
+36 1 303 0262

Honlap
www.haberkorn.hu

Online shop
shop.haberkorn.hu

Haberkorn Kft.

H–1087 Budapest
Asztalos Sándor út 12.
T +36 1 477 1040
F +36 1 303 0262

08/2018
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nem vállal, semmilyen anyagi kártérítéssel nem tartozik. Jogi lépések kizárva! A katalógus sokszorosítása, utánnyomása kizárólag a Habekorn Kft. írásos
engedélyével lehetséges.
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