
RAGASZTÓ & TÖMÍTŐANYAGOK 
KARBANTARTÁSHOZ, JAVÍTÁSHOZ ÉS 
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Szélvédő 
Csere

Karosszéria javítás

Menetrögzítés 
és Tömítés

Kisebb & Gyors javítás
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ONEBOND 
RAGASZTÓ & 

TÖMÍTŐANYAGOK
A TARTÓS TAPADÁSÁSÉRT.

Üdvözöljük a Saint-Gobain Surface Solutions OneBond
izgalmas világában. A karbantartási, javítási és
összeszerelési ügyfeleink világelső szállítójaként
küldetésünk, hogy teljesítményalapú, fenntartható
megoldásokat kínáljunk, amelyek hatékonyan segítik az
Ön berendezéseinek építését és helyreállítását
miközben időt, erőfeszítést és költséget takarít meg.

Az OneBond termékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy
biztonságosak, hatékonyak, alkalmazás központúak és
könnyen használhatóak legyenek a mindennapi javítási
és karbantartási kihívások széles skálájában. És ez még
csak a kezdet. Az innováció iránti folyamatos
elkötelezettségünk azt jelenti, hogy folyamatosan új,
eredményalapú termékeket fejlesztünk, hogy könnyebb
legyen az életed.

Saint-Gobain felületi megoldások
A Kutatás-Fejlesztés-be való megkérdőjelezhetetlen befektetésünkkel
ügyfeleinkkel és felhasználóinkkal azon dolgozunk, hogy teljesítményalapú,
fenntartható megoldásokat kínáljunk. Csiszolóanyagok, ragasztók, tömítőanyagok
és kompozitok kombinációjával alakítjuk az Ön felületeit. Szakértelmünk egyenlő
mértékben oszlik meg az ipar, az autójavítás, az építőipar és a kereskedelem/
barkácsolás területén, több mint 81 gyártólétesítménnyel 32 országba



6. oldal

15. oldal
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Ragasztók szélvédő 
cseréhez

Az üvegragasztókat széles körben használják 
az autóipari szélvédők, hátsó lámpák, hátsó 
üvegek és egyéb autóipari üvegek, beleértve a 
nap- és panorámatetőket is, felszereléséhez és 
cseréjéhez. Ezek általában egykomponensű 
poliuretán alapú és egykomponensű MS hibrid 
ragasztók. 

Ragasztók & tömítőanyagok 
karosszéria javításhoz

Ragasztókra és tömítőanyagokra a 
személygépkocsik és haszongépjárművek 
tömítési alkalmazásaihoz van szükség, mind a 
műanyag, mind a fém javításához. 

28. oldal

Menetrögzítő
és Tömítő anyagok

Az anaerob (egykomponensű oldószermentes) 
ragasztókat menetek ragasztására, rögzítésére 
vagy tömítésére használják, korlátozva a 
szivárgást és csökkentve a karbantartási igényt. 

https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-alapozok-es-tisztitoszerek-gepjarmuvek-szelvedo-cserejehez-c101073.html
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-es-tomitoanyagok-autokarosszeria-javitashoz-c101074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-es-tomitoanyagok-autokarosszeria-javitashoz-c101074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/menetrogzitok-es-tomitok-c101070.html
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33. oldal

41. oldal

Pillanatragasztók és 
hézagkitöltők kisebb & 
gyors javításokhoz

Ezeket a ragasztókat a szerkezeti elemek 
karbantartási és javítási műveleteihez 
használják, mivel szinte minden technológiai 
követelménynek megfelelnek, többek között a 
környezeti ellenállás, a hőállóság és a 
kikeményedési idő tekintetében. 

Adagoló pisztolyok & 
Kiegészítők

A OneBond ragasztókhoz és 
tömítőanyagokhoz használható 
tartozékok széles választéka.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/adagolok-keverok-pvc-szalagok-kiegeszitok-c101075.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/adagolok-keverok-pvc-szalagok-kiegeszitok-c101075.html


RAGASZTÓK 
SZÉLVÉDŐ 
CSERÉHEZ

Az üvegragasztókat széles körben használják az autóipari szélvédők, 
hátsó lámpák, hátsó üvegek és egyéb autóipari üvegek, beleértve a 
nap- és panorámatetőket is, felszereléséhez és cseréjéhez. Ezek 
általában egykomponensű poliuretán alapú és egykomponensű MS 
hibrid ragasztók.

Használhatók a jármű karosszéria egyéb részeinek, például díszlécek, 
spoilerek és műanyag profilok, valamint műanyag konzolok és 
érzékelők üveghez való ragasztására is.
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Melyik OneBond szélvédő ragasztó a legjobb az Ön számára?

77

Ajánlott személygépkocsik szélvédőcseréjéhez 
és haszongépjárművek vékony fémlemezeinek 
szerkezeti ragasztásához.

10. oldal

OneBond  PU 
Power 180
3 óra kötési idő, ideális olyan alkalmazásokhoz, 
amelyek hosszú ciklusidőt igényelnek.

11. oldal

OneBond  
MS Rapid 60
Nem igényel PU-alapozó használatát.

12. oldal

OneBond  
PU Primer
Festett műanyagok és fémek, GFR műanyagok 
és fémek tapadásának javítására használható.

13. oldal

OneBond Dauber
Felhordó PU alapozóhoz.

13. oldal

OneBond  
One Cleaner
Többcélú megoldás minden szennyeződés 
eltávolítására üvegről, műanyagról és fémről.

14. oldal

OneBond PU 
Express 30
A portfólió leggyorsabban száradó 
poliuretán ragasztója.

OneBond  
PU Fast 120

page 9

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073
OneBond  PU Primer
OneBond  PU Primer
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-wool-dauber-kenokefe-o20mm-x-125mm-10-dbcsomag-p1010565.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-wool-dauber-kenokefe-o20mm-x-125mm-10-dbcsomag-p1010565.html?parent=101075
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Ragasztók egyszerű kiválasztása szélvédőcseréhez 

Termék
OneBond 

PU Express 30
OneBond 

PU Fast 120
OneBond 

PU Power 180
OneBond 

MS Rapid 60

Elsődleges 
funkció 

HOSSZÚ 
KÖTÉSIDŐ

NAGYFOKÚ 
RUGALMASSÁG

NEM IGÉNYEL 
ALAPOZÓT GYORS

Veszélytelen Nem Nem Igen Nem

Nagy 
rugalmassági 

modulus
Igen Igen Igen Prémium

Bőrösödési 
idő 15 perc 25 perc 15 perc 15 perc

Kötési idő 
kezdete 30 perc 2 óra 1 óra 30 perc

Törésteszt 
FMVSS 212 Megfelelő Megfelelő Minősített Minősített

Hővezetés Nagyon 
alacsony

Nagyon 
alacsony

Nem 
hővezető

Nem 
hővezető

Szükséges 
üveg alapozó  Igen Igen Nem Igen

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
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OneBond  PU 
Express 30
A OneBond PU Express 30 a portfólió leggyorsabban kikeményedő 
poliuretán ragasztója. Nem hővezető, és a OneBond termékcsalád 
összes üvegragasztó terméke közül a legmagasabb rugalmassági 
modulus szilárdsággal rendelkezik. A OneBond PU Express a 
csúcskategóriás autók szélvédőcseréjéhez ajánlott.
TÜV által tanúsított.

OneBond PU Express 30

Üveg alapozó  
használatát igényli 
(PU PRIMER 5) 

Bőrösödési idő: 
15 perc 
Kötési idő kezdete: 
30 minutes (törésteszt  
FMVSS 212 alapján 
tanúsított  TÜV által 
hitelesített) 

A teljes kötési szilárdság 
24 óra elteltével érhető el

Nagy rugalmassági 
modulus szilárdság 
Nem hővezető, 
korrózióvédelmet biztosít

Hővel szembeni 
ellenállás +100°C-ig 

Oldószermentes  
és szagtalan

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad 

Szín 
Fekete

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva     
12 hónapig eltartható.

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

310ml 12 78072765568

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-express-30-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010537.html?parent=101073
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OneBond  
PU Fast 120
A OneBond PU Fast 120 kétórás felhordási idővel és 25 perces 
bőrösödési idővel rendelkezik. Magas rugalmassága miatt ajánlott 
személygépkocsik szélvédőcseréjéhez és haszongépjárművek 
vékony fémlemezeinek szerkezeti ragasztásához. Fekete színben 
kapható 310 ml-es alumínium flakonokban.

OneBond PU Fast 120

Üveg alapozó  használatát 
igényli 
(PU PRIMER 5) 

Bőrösödési idő: 
25 perc 
Kötési idő kezdete: 
2 óra (törésteszt  FMVSS 
212 alapján tanúsított) 

A teljes kötési szilárdság 
24 óra elteltével érhető el 

Nagy rugalmassági 
modulus szilárdság 
Nem hővezető, 
korrózióvédelmet biztosít

Hővel szembeni 
ellenállás +100°C-ig

Oldószermentes  
és szagtalan 

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad  

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva     
12 hónapig eltartható.

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

310ml 12 78072765565

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-fast-120-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010538.html?parent=101073
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OneBond  PU 
Power 180
A OneBond PU Power 180 háromórás kötési idő kezdettel és 35 perces 
bőrösödési idővel rendelkezik, így ideális a hosszú ciklusidőt igénylő 
alkalmazásokhoz. (a helyhez kötött szélvédő cseréje gyakori a buszok, 
teherautók és kisteherautók esetében).

OneBond PU Power 180

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

310ml 12 78072765564

Üveg alapozó  
használatát igényli 
(PU PRIMER 5) 

Bőrösödési idő: 
35 perc 
Kötési idő kezdete: 
3 óra (törésteszt  FMVSS 
212 alapján tanúsított)  

A teljes kötési szilárdság 
24 óra elteltével érhető el 

Nagy rugalmassági 
modulus szilárdság 
Nem hővezető, 
korrózióvédelmet biztosít

Hővel szembeni 
ellenállás +100°C-ig

Oldószermentes  
és szagtalan 

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad   

Szín 
Fekete

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva     
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-power-180-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010539.html?parent=101073
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OneBond  
MS Rapid 60
A OneBond MS Rapid 60 egyórás felhordási idővel rendelkezik, és 
nem igényel alapozót. Bőrösödési ideje 15 perc, így ideális a kisebb, 
gyors alkalmazásokhoz. TÜV által tanúsított.

OneBond MS Rapid 60

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

290ml 12 78072765570

Bőrösödési idő: 
15 perc 
Kötési idő kezdete: 
1 óra (törésteszt  FMVSS 
212 alapján tanúsított) 

A teljes kötési szilárdság 
24 óra elteltével érhető el 

Nagy rugalmassági 
modulus szilárdság 
Nem hővezető, 
korrózióvédelmet biztosít

Hővel szembeni 
ellenállás +100°C-ig

Oldószermentes  
és szagtalan 

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad 

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva     
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-rapid-60-uvegragaszto-12-dbcsomag-p1010540.html?parent=101073
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OneBond  
PU Primer
A OneBond PU Primer a festett műanyagok és fémek, GFR 
műanyagok és fémek tapadásának javítására használható. Ha a 
karosszéria megsérül az üveg eltávolításának során, és az epoxi 
réteg vagy akár a csupasz fém is szabadon marad, egy réteg 
alapozó felhordása szükséges a fém rozsdásodásának 
megakadályozására, valamint az eredeti üvegragasztó és az új 
réteg közötti kompatibilitási problémák elkerülése érdekében.

OneBond PU Primer

OneBond PU Dauber

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

30ml 12 78072765569

Méret Csomagolási egység Cikkszám

20mm x 125mm 10 per bag 78072767002

OneBond  
PU Dauber
A OneBond Daubers (kenőkefe) az 
OneBond Primer felvitelére szolgál.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-primer-alapozo-12-dbcsomag-p1010542.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-primer-alapozo-12-dbcsomag-p1010542.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-primer-alapozo-12-dbcsomag-p1010542.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-primer-alapozo-12-dbcsomag-p1010542.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-wool-dauber-kenokefe-o20mm-x-125mm-10-dbcsomag-p1010565.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-wool-dauber-kenokefe-o20mm-x-125mm-10-dbcsomag-p1010565.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-wool-dauber-kenokefe-o20mm-x-125mm-10-dbcsomag-p1010565.html?parent=101075


OneBond  
One Cleaner
A felületnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie, mivel 
ezek részleges vagy teljes tapadásvesztéshez vezethetnek. A 
OneBond One Cleaner egy többcélú megoldás az összes 
szennyeződés eltávolítására üvegről, műanyagról és fémből. A 
vízbázisú spray megmutatja és eltávolítja a foltokat, kéznyomokat 
és részecskéket a tiszta, fényes felület érdekében.

OneBond One Cleaner

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

400ml 12 78072765571

14

Az aktív összetétel 
agresszív  a 
szennyeződésekre  

A habzó hatás feltárja a 
szennyeződéseket 
tartalmazó területeket  

Permetezhető / letörölhető 
hab

Nem folyik

Gyors száradás és 
maradványmentes hatás

Hatékony, mint egy hűtő-
vágó folyadék 

Hatékony glettelőanyagként 
a fényezéshez, nem hagy 
nyomokat 

Használható külső 
alkatrészek, belső kárpitok 
és műszerfal száraz 
tisztítószereként. 

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-one-cleaner-tisztito-12-dbcsomag-p1010541.html?parent=101073


RAGASZTÓ & 
TÖMÍTŐANYAGOK 

KAROSSZÉRIA 
JAVÍTÁSHOZ

A ragasztók és a tömítőanyagok közötti fő különbség az, hogy a 
tömítőanyagok nagyobb rugalmasságot és kisebb szakítószilárdságot 
mutatnak, mint a ragasztók. A nagyobb rugalmasságra a 
személygépkocsik és haszongépjárművek tömítési alkalmazásainál 
van szükség a terhelés jobb eloszlása és a zaj csökkentése 
érdekében. A tömítőanyagok különböző anyagokat tudnak összekötni 
különböző hőtágulási együtthatóval és eltérő galvánpotenciállal, 
megvédve a fémet a korróziótól. Az OneBond tömítőanyagok kiváló 
UV-állóságot mutatnak a külső alkalmazásokhoz, és kikeményedés 
után csiszolhatók és festhetők.
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-es-tomitoanyagok-autokarosszeria-javitashoz-c101074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-es-tomitoanyagok-autokarosszeria-javitashoz-c101074.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/ragasztok-es-tomitoanyagok-autokarosszeria-javitashoz-c101074.html


Melyik OneBond ragasztó & tömítőanyag legjobb az Ön számára? 
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OneBond 
PU Seal 50
Poliuretán alapú tömítőanyag és közepes 
szilárdságú ragasztó, amely alkalmas beltéri 
és kültéri alkalmazásra.

20. oldal

OneBond  
MS Seal 50 21. oldal

Nedvességtől kikeményedő, UV-stabil, 
hibrid tömítőanyag, vízszintes és 
függőleges alkalmazásokhoz.

OneBond  
MS Seal 45 Spray
Nedvességtől kikeményedő, UV-stabil, hibrid 
tömítőanyag, amely alkalmas az OEM 
permetvarratok cseréjére.

22. oldal

OneBond  
PU Flex 12
Dinamikus igénybevételnek kitett szerkezeti 
részeket, például kerékdobokat, spoilereket és az 
ablakok konzoljait ragasztja össze.

23. oldal

27. oldal
OneBond  
PU Plastic Fast 5min

A OneBond PU Plastic Fast 5 használható kisebb 
szerelvényekhez, ablakkonzolok, díszítőelemek, 
valamint fényszórók és hátsó lámpák rögzítő 
konzoljainak ragasztásához.

26. oldal
OneBond 
PU Plastic Express 1min

Repedéseket, karcolásokat és sérüléseket javít a 
gépjárművek külső műanyag alkatrészein, lökhárítókon, 
spoilereken, hátsó ajtókon és oldalsó tükrökön.

OneBond  
EP Power Metal 60min

Kétkomponensű, strapabíró szerkezeti epoxi ragasztó 
fémre való használatra. Nagy merevséget, szilárdságot, 
környezeti és hőmérsékleti ellenállást biztosít.

24. oldal

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074


Ragasztó & tömítő anyagok egyszerű kiválasztása 
karosszéria javításhoz 

Termék
OneBond 

PU Seal 50
OneBond 

MS Seal 50
OneBond  

MS Seal 45 Spray

Elsődleges 
funkció

MAGAS 
MECHANIKAI 
SZILÁRDSÁG

GYORS JAVÍTÁS 
VESZÉLYTELEN

PERMETEZHETŐ 
VESZÉLYTELEN

Bőrösödési idő 
10°C / 30% RH 90 perc 35 perc 90 perc

Bőrösödési idő 
23°C / 50% RH

50 perc 20 perc 40 perc

Bőrösödési idő 
40°C / 80% RH 10 perc 5 perc 20 perc

Megmunkálható,  
csiszolható 
kötés után

Igen Igen
Igen,  

ha glettként 
alkalmazzák

Festési idő  
(min / max)

2/3 órától 24 
óráig

Nedvestől nedvesig 
24 órán át 

Nedvestől nedvesig 
24 órán át 

Csiszolási idő 24 óra 24 óra 24 óra

UV-álló Igen Igen Igen

Hővezetés Nagyon alacsony Nagyon alacsony Nagyon alacsony
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
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Ragasztó & tömítő anyagok egyszerű kiválasztása 
karosszéria javításhoz

Termék
OneBond 
PU Flex 12

OneBond  
EP Power Metal 60min

Elsődleges 
funkció

SZERELŐ 
RAGASZTÓ 

FÉMLEMEZ 
RAGASZTÓ

Szerkezeti Igen Igen

Ütésállóság  Nem Nem

Kötési idő 12 perc 60 perc

Megmunkálható,
csiszolható 
kötés után

Igen Igen

Felvitel 
ideje 45 perc 4 óra

Hővel 
gyorsítható 

kötésidő
Igen Igen

Csiszolási 
idő  

3 óra [1] 8 óra [2]

Festési 
idő  Csiszolás után Csiszolás után

Maximális  
hőellenállás 120°C 180°C

Szavatossági 
idő 12 hónap 24 hónap

[1] PU FLEX 12 a kikeményedés során zsugorodik. A folyamat felgyorsítása
érdekében a ragasztófelületet infravörös lámpával lehet besugározni.
[2] EP POWER METAL 60 nem zsugorodik a kikeményedés során.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
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Ragasztók egyszerű kiválasztása 
műanyag javításhoz

Termék
OneBond  

PU Plastic Express 1min
OneBond  

PU Plastic Fast 5min

Elsődleges 
funkció ULTRA GYORS JAVÍTÁS GYORS JAVÍTÁS

Szerkezeti Nem Nem

Kötési idő 1 perc 5 perc

Felvitel ideje 5 perc 15 perc

Festési 
idő 5 perc 15 perc

Csiszolási 
idő 30 perc 1 - 2 óra

Maximális  
hőellenállás 100°C 100°C

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074


20

OneBond  
PU Seal 50
Az OneBond PU Seal 50 egy nedvességtől kikeményedő, UV-stabil, 
oldószermentes, poliuretán alapú tömítőanyag és közepes 
szilárdságú ragasztó, amely alkalmas beltéri és kültéri 
alkalmazásokhoz. Kiválóan tapad üvegszál erősítésű műanyagokra, 
hőre lágyuló műanyagokra (ABS, PC, PVC), fémekre, bevont 
fémekre, betonra, fára és üvegre, akár alapozó nélkül is. Az 
OneBond PU Seal 50 kiváló mechanikai tulajdonságokkal és 
tartóssággal rendelkezik, nem áramvezető és korrózióvédelmet 
biztosít. Fekete, fehér és szürke színben kapható.

OneBond PU Seal 50

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám Szín

310ml 12 78072768750 FEKETE

310ml 12 78072765586 FEHÉR

310ml 12 78072765574 SZÜRKE

Bőrösödési idő:
45 perc
ideális nagy területek 
tömítésére

Rövid csiszolási és 
festési idő

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is 
ellenáll.

A rögzítési időn belül 
pontszerű hegesztés 
végezhető.

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad

Vibráció és  
hangcsillapítás

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-seal-50-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010543.html?parent=101074
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OneBond  
MS Seal 50
Az OneBond MS Seal 50 egy nedvességtől kikeményedő, UV-stabil, 
hibrid tömítőanyag, amely vízszintes és függőleges alkalmazásokhoz 
alkalmas. Ez egy többcélú termék, amely teherautók és buszok belső 
lemezfelületeinek közepes szilárdságú ragasztására, valamint 
lakókocsik ajtó- és ablakkereteinek rögzítésére és tömítésére is 
használható. A OneBond MS Seal 50 kiválóan tapad üvegszál erősítésű 
műanyagokra, hőre lágyuló műanyagokra (ABS, PC, PVC), fémekre, 
bevont fémekre, betonra, fára és üvegre, akár alapozó nélkül is. Nem 
áramvezető és korrózióvédelmet biztosít.

OneBond MS Seal 50

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

290ml 12 78072765575

Bőrösödési idő:
20 perc
gyors tömítéshez és 
üregkitöltéshez

Rövid csiszolási és 
festési idő

Nem mérgező (nincs 
veszélyt jelző piktogram 
a címkén)

+100°C-os hőmérséklet-
ig ellenálló.

A rögzítési időn belül 
pontszerű hegesztés 
végezhető.

Vibráció és  
hangcsillapítás

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-50-tomitoanyag-12-dbcsomag-p1010546.html?parent=101074
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OneBond  
MS Seal 45 Spray
Az OneBond MS Seal 45 egy nedvességgel kikeményedő, UV-
stabil, hibrid tömítőanyag, amely alkalmas az OEM permetvarratok 
helyettesítésére. Alkalmazható glettként vagy bevonatként a 
légnyomás, a készítmény adagolása, az aljzattól való távolság és a 
fúvókakialakítás beállításával. Az OneBond MS Seal 45 Spray 
kiválóan tapad üvegszál erősítésű műanyagokon, hőre lágyuló 
műanyagokon (ABS, PC, PVC), fémeken, bevont fémeken, 
betonon, fán és üvegen, még alapozó nélkül is. Nem áramvezető és 
korrózióvédelmet biztosít. Szürke és okkersárga színben kapható.

OneBond MS Seal 45 Spray

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám Szín

290ml 12 78072765574 SZÜRKE

290ml 12 78072768763 OKKERSÁRGA

Bőrösödési idő:
45 perc

Rövid csiszolási és 
festési idő  

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is 
ellenáll.

A rögzítési időn belül 
pontszerű hegesztés 
végezhető. 

Vibráció és  
hangcsillapítás

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ms-seal-45-tomitoanyag-szurke-12-dbcsomag-p1010547.html?parent=101074
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OneBond  
PU Flex 12
A OneBond PU Flex 12 egy általános célú szerelőragasztó és 
tömítőanyag, amely szendvicsszerkezetek készítéséhez használható 
alumíniumhoz, acélhoz, porszórt fémekhez, szálerősítésű kompozit 
alkatrészekhez (CFRP, GFRP, SMC, RTM) és fához. Ragasztja a
dinamikus igénybevételnek kitett szerkezeti részeket, mint például 
kerékdobokat, spoilereket és ablakkonzolokat. A OneBond PU Flex 
12 helyettesítheti a mechanikus kötőelemeket és folyamatosan 
összeillesztheti az alkatrészeket. Nem áramvezető és 
korrózióvédelmet biztosít.

OneBond PU Flex 12

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

280ml 12 78072765583

Bőrösödési idő:
12 perc
Kötési idő:
45 perc (hővel gyorsítható) 

Alkalmas nagy hézagok 
feltöltésére 

Az alkatrészek akkor is 
ponthegeszthetők, ha a 
ragasztó még nincs teljesen 
kikeményedve.

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is 
ellenáll.

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-flex-12-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010549.html?parent=101074
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OneBond  
EP Power Metal 60min

A OneBond EP Power Metal 60 egy kétkomponensű, strapabíró 
szerkezeti polimer epoxi ragasztó fémen való használatra. Nagyobb 
merevséget, szilárdságot, környezeti és hőmérsékleti ellenállást 
biztosít, mint a OneBond PU Flex 12. Sárvédők, hátsó 
karosszériaelemek, tetők, ajtómegerősítések, ajtólemezek, 
motorháztető lemezek és padló lemezek ragasztásához és 
hegesztéséhez. Továbbá alkalmas alaplemezek, valamint fém és 
kompozit oldallapok ragasztására furgonok, teherautók és buszok 
oldalfalaihoz. Nem áramvezető és korrózióvédelmet biztosít. OEM 
által jóváhagyott és TÜV által tanúsított.

OneBond EP Power Metal 60min

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

195ml 12 78072765579

Bőrösödési idő:
60 perc
Kötési idő:
4 hours (kikeményedési 
folyamat hővel felgyorsítható) 

Az alkatrészek akkor is 
ponthegeszthetők, ha a 
ragasztó még nincs teljesen 
kikeményedve.

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is ellenáll.

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad 

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ep-power-metal-60min-szerkezeti-ragaszto-12-dbcsomag-p1010550.html?parent=101074
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OneBond  
PU Plastic Tape
A OneBond PU műanyag ragasztószalag egy PVC-fóliával erősített 
üvegszálas anyag, amely a belső oldalon alkalmazva jobb 
ütésállóságot biztosít a javított területnek, és segít a széles területek 
javításában. Kapható műanyagból és erősített műanyagból is.

Keverők
Keverők 2K PU Plastic Express  
1 minute és PU Plastic Fast 5 minutes 
termékekkel való alkalmazáshoz.

OneBond PU Plastic Tape

Keverők

Méret Típus Csomagolási egység Cikkszám

13cm x 150cm Műanyag 12 78072765590

10cm x 150cm Erősített műanyag 12 78072765591

Szín Csomagolási egység Cikkszám

Világoszöld 10 darab csomagonként 77696083788
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OneBond  
PU Plastic Express 1min

Az OneBond PU Plastic Fast 1 javítja a repedéseket, karcolásokat és 
lyukakat a gépjárművek külső műanyag alkatrészein, beleértve a 
lökhárítókat, spoilereket, hátsó ajtókat és oldalsó tükröket. Alkalmas 
fémekhez, bevonatos fémekhez és műanyagokra (kivéve a polietilént, 
a polipropilént és a teflont). Gyorsan csiszolható és festhető, és jó 
ütésállósággal rendelkezik. Használható kisebb szerelvényekhez, 
ablakkonzolok, díszlécek és a fényszórók és hátsó lámpák rögzítő 
konzoljainak ragasztásához is.

OneBond PU Plastic Express 1min

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50ml 12 78072765584

Kötési idő kezdete:
1 perc
Felvitel ideje:
5 perc

Csiszolási idő: 
30 minutes 
Csiszolás után 
azonnal festhető 

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is 
ellenáll.

Nem áramvezető és 
korrózióvédelmet 
biztosít 

Oldószermentes és 
szagtalan 

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad  

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-express-1min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010551.html?parent=101074
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OneBond  
PU Plastic Fast 5min

OneBond PU Plastic Fast 5 repedések, karcolások és lyukak 
javításához a gépjárművek külső műanyag alkatrészein, beleértve a 
lökhárítókat, spoilereket, hátsó ajtókat és oldalsó tükröket. Alkalmas 
fémekhez és bevont fémekhez (kivéve polietilén, polipropilén és teflon). 
Gyorsan csiszolható és festhető, és jó ütésállósággal rendelkezik. A 
OneBond PU Plastic Fast 5 használható kisebb szerelvényekhez, 
ablakkonzolok, díszlécek és a fényszórók és hátsó lámpák rögzítő 
konzoljainak ragasztásához is.

OneBond PU Plastic Fast 5min

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50ml 12 78072765585

Kötési idő kezdete:
5 perc
Felvitel ideje:
15 perc

Csiszolási idő: 
1 - 2 óra
Csak csiszolás 
után festhető 

Akár +100°C-os 
hőmérsékletnek is 
ellenáll.

Nem áramvezető és 
korrózióvédelmet 
biztosít  

Oldószermentes és 
szagtalan

Nyírásra vékonyodó,  
nem ragad

Eredeti csomagolásban, 
5°C-25°C-on tárolva 
12 hónapig eltartható.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-pu-plastic-fast-5min-muanyag-ragaszto-12-dbcsomag-p1010552.html?parent=101074
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MENETRÖGZÍTŐ
és TÖMÍTŐ ANYAGOK

Melyik OneBond menetrögzítő/tömítőanyag specifikációra van szüksége?

Egyedülálló, nem mérgező összetétel 
és kiemelkedő vegyszerálló képesség
Az OneBond menetrögzítők és menettömítő anyagok egyedülálló, nem 
mérgező összetételükkel megfelelnek a legmagasabb egészségügyi és 
biztonsági előírásoknak. Ezeket az anaerob ragasztókat úgy tervezték, 
hogy fémfelületeken oxigén nélkül tudjanak kikeményedni. A OneBond 
kiemelkedő vegyi ellenállással rendelkezik, és zárja
és tömíti a csavarokat, csapokat, anyákat és 
csavarokat, megakadályozva a lazulást a feszültség 
és a rezgés miatt. A szivattyúk sík felületeit is tömíti,  
sebességváltókon, motorburkolatokon és házakon, 
kiküszöböli a szivárgást és a korróziót.  
Termékeinket gondosan megvizsgáltuk hogy az 
ellenálló képességek terén kimagasló választékot 
nyújtsanak, hézagkitöltő képességek és 
eltávolíthatósági lehetőségekkel.  

Szétszerelés
Ha a menet oldható a 
ragasztó felhordása 
után szerszámmal.

Rögzítési sebesség
Feldolgozási idő és a 
teljes kötés eléréséhez 
szükséges idő.

Nyomaték erőssége
Elfordulással szembeni 
szilárdság

https://corvinustoolskft.hu/termekek/menetrogzitok-es-tomitok-c101070.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/menetrogzitok-es-tomitok-c101070.html
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Which OneBond thread locker/sealant specification do you need?

Melyik OneBond ragasztó a legjobb az Ön feladatához?

Viszkozitás
A vékonytól a nem 
folyó gélig.

Hézagkitöltés
A nagy pontosságú 
hézagkitöltéstől a 
nagyobb rések gyors 
kötéséig.

Maximális 
hőmérséklet 
Maximális hőmérsékleti 
ellenállás.

OneBond 160
Nem mérgező, nagy 
szilárdságú, tartós 
menetrögzítő.

31. oldal

OneBond 070
Nem mérgező, 
csepegésmentes 
csőkötés és 
menettömítő

32. oldal

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
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Menetrögzítő/tömítőanyag egyszerű kiválasztása.

Termék OneBond 160 OneBond 070

Elsődleges 
funkció NAGY SZILÁRDSÁGÚ TARTÓS 

MENETRÖGZÍTŐ ÉS TÖMÍTŐ
PILLANATRAGASZTÓ

CSŐKÖTÉS 
TÖMÍTŐANYAG

Kötési sebesség/ 
teljes szilárdság

15 perc
 24 óra

25 perc
 24 óra

Szétszerelés Nem oldható Oldható
 szerszámokkal

Nyomaték 
erőssége Magas Közepes

Maximum 
hőmérséklet -55°C és +150°C között -55°C és +150°C között

Hézagkitöltés 0.15mm 0.3mm

Szín Zöld Borostyán

Viszkozitás 
m.P.as

550 
alacsony

47500
magas, nem zsugorodik

Fémek reakciói 
az OneBond 

menetrögzítőkre 
és menettömítő 

anyagokra

Szuperaktív (nagyon gyors 
térhálósodás) Sárgaréz, réz, mangán

Aktív (gyors térhálósodás) Acél, nikkel, vas, alumínium, cink

Inaktív (lassú térhálósodás)

Eloxált Alumínium, Kadmium 
bevonatok, Krómozott 
bevonatok, Rozsdamentes 
acél, Titán, Magnézium

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070


OneBond 160
Menetbiztosító és rögzítő (nagy nyomatékú)
Az OneBond 160 egy nem mérgező, alacsony viszkozitású, nagy 
szilárdságú tartós menetrögzítő és tömítő. Rendkívül ellenálló a 
szélsőséges hőmérsékleteknek, korrózióval, rezgéssel, vízzel, 
gázokkal, olajokkal, szénhidrogénekkel és a legtöbb vegyszerrel 
szemben. Általában fogaskerekek és lánckerekek tengelyre való 
rögzítésére használják; csapok, anyák, csavarok és más menetes 
rögzítőelemek tömítésére, amelyeket nem kell szétszedni. Alkalmas 
csúszós gátlónak és préselt szerelvényekhez is.

OneBond 160

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50ml 6 78072764222

Fő jellemzője
Nagy szilárdságú 
tartós menetrögzítő 
és tömítő 

Kötési sebesség/ 
kötési idő kezdete: 
15 perc 
teljes szilárdság: 
24 óra 

Oldhatóság
Állandó 

Nyomaték erőssége 
Magas

Maximum hőmérséklet
-55°C és +150°C között

Hézagkitöltés 
0.15mm 

Szín
Zöld

Viszkozitás
550 (alacsony)
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-160-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010524.html?parent=101070
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OneBond 070
Csőmenetek tömítőanyaga (közepes nyomatékú, nem 
zsugorodó)
A OneBond 070 egy nem mérgező, nem zsugorodó, közepes szilárdságú  
nagy viszkozitású csőmenet tömítőanyag, amely alkalmazható bármilyen 
szögben. Szélsőséges hőmérsékleten tömít gázzal, vízzel, LPG-vel, 
szénhidrogénekkel, olajokkal és számos más vegyszerrel szemben. 
Azonnali tömítőanyag, amely kiváltja a PTFE szalag vagy fonal 
szükségességét, tixotróp tulajdonságai pedig megakadályozzák a 
tömítőanyag kiszivárgását a menetből a kikeményedés előtt és közben. A 
OneBond 070 rezgés- és ütésálló is.

OneBond 070

Fő jellemzője
Csöpögésmentes 
csőkötés és menettömítő

Köttési sebesség/
kötési idő kezdete: 
25 perc 
teljes szilárdság: 
24 óra 

Oldható
Eltávolítható közönséges 
szerszámokkal 

Nyomaték erőssége 
Közepes

Maximum hőmérséklet
-55°C és +150°C között

Hézagkitöltés
0.3mm 

Szín
Borostyán

Viszkozitás
47500  
(magas, nem zsugorodik)

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50ml 6 78072764218

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-070-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010527.html?parent=101070


PILLANATRAGASZTÓK 
és HÉZAGKITÖLTŐK
 KISEBB és GYORS 

JAVÍTÁSOKHOZ

Gyors, erős, könnyen használható 
univerzális ragasztók kis alkalmazásokhoz
A OneBond cianoakrilát pillanatragasztók ideálisak olyan kisebb 
merev javításokhoz és szerelvényekhez, amelyekhez nagy 
szilárdságú gyors rögzítési megoldásokra van szükség. A 
OneBond szobahőmérsékleten másodpercek alatt rögzül a 
felületek széles skáláján. Az egész termékcsalád rendelkezik a 
OneBond dugulásgátló fúvókával, amely megakadályozza az 
eltömődést, különösen magas páratartalom esetén. 

33

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html
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Melyik OneBond pillanatragasztó specifikációra van szüksége?

Melyik OneBond pillanatragasztó a legjobb az Ön feladatához?

Viszkozitás
A vékonytól a sűrű gélig

Ütésállóság
Merev vagy rugalmas 
ragasztó.

Maximális 
hőmérséklet 
Maximális üzemi 
hőmérsékletű ellenállás.

Kötési sebesség 
Azonnali rögzítés vagy idő 
a kisebb beállításokhoz.

Szín
Ragasztó színe 
kikeményedve.

OneBond 932
Mérsékelt szagú és illatos, ideális kis 
helyiségekbe, ahol nincs szellőzés, 
vagy ahol a szép megjelenés fontos.

39. oldal

OneBond 793 37. oldal

Magas hőmérsékleten 120°C-ig, 
valamint porózus és savas 
anyagokhoz.

OneBond 737
Nagy ütésállóságú fekete kötés, 
amely ideális az ütések és 
rezgések elviselésére.

38. oldal

OneBond 7790
Nagy pontosságú javításokhoz.

40. oldal

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
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Pillanatragasztók egyszerű kiválasztása.

Termék OneBond 793 OneBond 737 OneBond 932

Elsődleges 
funkció HEAT 

RESISTANT
HIGH IMPACT 
RESISTANCE

LOW ODOUR 
AND BLOOM

Ütésálló No Yes No

Kötési 
sebesség  

2-60
seconds

10-90
seconds

5-30
seconds

Szín Clear Black Clear

Maximális 
hőmérséklet 120°C 80°C 60°C 

Viszkozitás 
m.P.as 1000 200 125

Rugalmas 
műanyagok igen igen igen

Hőre lágyuló 
műanyagok igen igen igen

Fémek igen igen igen
Porózus & 

savas anyagok  igen nem igen

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
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Hézagkitöltők egyszerű kiválasztása.

Termék OneBond 7790

Elsődleges 
funkció NAGY PONTOSSÁGÚ 2K 

SZERKEZETI RAGASZTÓ

Kötési sebesség 20-40
másodperc

Kötési idő 
kezdete

6
perc

Merev vagy 
rugalmas Merev

Szín Világos

Festhető Igen
10 perc

Csiszolható Igen
15 perc

Vízálló Nem

Maximális 
hőmérséklet 80°C

Porózus felületek Igen

Hézagkitöltés 10mm felett

Viszkozitás 
m.P.as 800000

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069


OneBond 793
Közepes viszkozitású (általános célú, hőálló) 
Az OneBond 793 egy általános célú, közepes viszkozitású 
pillanatragasztó, amelyet porózus, nem porózus és savas 
felületek ragasztására ajánlanak, beleértve minden típusú fát, 
forgácslapot, parafát és papírból készült terméket. Továbbá 
habot, fémeket, hőre lágyuló műanyagokat, bőrt és kerámiát is 
ragaszt. A térhálósító összetételnek köszönhetően +120ºC-ig 
hőálló. Nem ragaszt alacsony felületi energiájú műanyagokat, 
mint például a polietilén és a polipropilén.

OneBond 793

Fő jellemzője 
Hőálló 

Ütésálló
Nem 

Kötési sebesség 
2-10 másodperc
*60 másodperc fa

Szín
Színtelen

Alkalmazások:

Hőre lágyuló műanyagok, fémek, porózus és savas anyagok.

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

20g 10 EN, IT, ES, PT, TK 78072764203

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764204

Maximum 
hőmérséklet 
120°C 

Viszkozitás
125 
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https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-793-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010518.html?parent=101068
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OneBond 737
Nagy viszkozitású (ütésálló)
Az OneBond 737 keményített, hogy ellenálljon a nagy ütéseknek, 
ütéseknek és rezgéseknek. Ideális műanyag, gumi ragasztásához, 
vagy fémek ragasztásához, különösen ott, ahol az ütések vagy 
rezgések dominálnak; például hangszórók, belső hajóalkatrészek, 
cipőgyártás, autóipari fém- és műanyag díszlécek, R/C
gumiabroncsok és lökhárítók javításához. A közepes beállítási 
sebesség ideális a pontos pozicionáláshoz, a fekete szín pedig 
számos ilyen alkalmazáshoz alkalmas.

OneBond 737

Fő jellemzője 
Nagy ütésállóság 

Ütésálló
Igen 

Kötési sebesség
10-90 másodperc

Szín
Fekete

Maximum 
hőmérséklet 
80°C 

Viszkozitás 
1000

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek és gumi.

Palack mérete Csomagolási egység Nyelv Cikkszám

20g 10 EN, IT, ES, PT, TK 78072764208

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764210

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-737-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010517.html?parent=101068
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OneBond 932

Fő jellemzője 
Mérsékelt szag 
és illatos

Ütésálló
Nem

Kötési sebesség 
5-30 másodperc

Szín
Színtelen

Maximum 
hőmérséklet 
60°C 

Viszkozitás 
200

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek, 
porózus és savas anyagok.

OneBond 932
Közepes viszkozitás (alacsony szagú és illatos)
Az OneBond 932 kiváló minőségű, közepes viszkozitású, magas 
kötésszilárdsággal és alacsony szagú és mérsékelten illatos 
(krétafehér maradék, amely a kötésvonal szélénél képződik). 
Porózus anyagokat köt, mint például fát, papírt, bőrt és szövetet. 
Más pillanatragasztókhoz képestl kisebb az érzékenysék kockázata. 
Kis szellőzésű, kis helyiségekben és külalakra kritikus 
alkalmazásokhoz, mint például elektromos alkatrészek és áramköri 
lapok vagy autóipari alkalmazások. Nem ragaszt alacsony felületi 
energiájú műanyagokra, mint például polietilénre és polipropilénre.

Palack mérete Csomagolási egység Nyelv Cikkszám

20g 10 EN, IT, ES, PT, TK 78072764212

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764213

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-932-pillanatragaszto-10-dbcsomag-p1010519.html?parent=101068
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OneBond 7790
2K szerkezeti ragasztó
A OneBond 7790 kétkomponensű javítóragasztó magas minőségű  
precíziós ragasztásra és tömítésre csepegés nélkül. PC-hez kötődik,  
ABS, PVC, EPS, fenolgyanták, rugalmas műanyagok (neoprén, NBR),  
bőrhöz, fához, fémekhez (alumínium, acél, cink) és kerámiákhoz, valamint 
képes a különböző anyagok ragasztására. Szerkezetileg nem ciklikus 
igénybevételnek kitett alkatrészek, például konzolok ragasztására ajánlott. 
Magas statikus terheléssel szembeni ellenállással rendelkezik, és átlátszó 
színű a dekoratív elemek ragasztásához.

OneBond 7790

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, bőr, fa, fémek és kerámia.

Fő jellemző
Nagy pontosságú,
2K szerkezeti ragasztó 

Kötési sebesség
20-40 másodperc

Kötési idő kezdete 
6 perc

Merev vagy rugalmas 
Merev

Szín 
Színtelen

Festhető 
Igen, 10 perc után

Csiszolható 
Igen, 15 perc után

Vízálló
Nem

Maximum 
hőmérséklet
80°C 

Porózus felületek 
Igen

Hézagkitöltés 
10 mm felett 

Viszkozitás
800000

Palack mérete Csomagolási egység Csomagolási egység /
karton

Cikkszám

50g
Two-part cartridge 4:1 1 10 78072764215

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-7790-hezagkitolto-10-dbcsomag-p1010520.html?parent=101069
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ADAGOLÓ PISZTOLYOK 
& KIEGÉSZÍTŐK
Az OneBond ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz használható 
tartozékok széles választéka.

OneBond OP34PI
Professzionális pneumatikus pisztoly 290/310 
ml-es szabványos patronok felhordásához.

42. oldal

OneBond OP34A
Pneumatikus pisztoly dugattyúval 
patronokhoz és puha palackokhoz 400 ml-ig.

42. oldal

OneBond OSP310
Pneumatikus pisztoly 310 ml-es 
patronnal szórható tömítőanyaghoz.

43. oldal

OneBond OM340-18 
& OM346-18 44. oldal

300 ml-es patronokkal használható 
kézi pisztoly.

OneBond OM21
Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) 
műanyag javításhoz.

44. oldal

OneBond O21
Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) 
műanyag javításhoz.

45. oldal

OneBond O41
Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) 
műanyag javításhoz.

45. oldal

https://corvinustoolskft.hu/termekek/adagolok-keverok-pvc-szalagok-kiegeszitok-c101075.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34pi-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010558.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34pi-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010558.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34a-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010559.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34a-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010559.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om340-18-kezi-adagolo-pisztoly-p1010556.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om340-18-kezi-adagolo-pisztoly-p1010556.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010554.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010554.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010553.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010553.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o41-kezi-adagolo-pisztoly-p1010555.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o41-kezi-adagolo-pisztoly-p1010555.html?parent=101075
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OneBond pneumatikus pisztolyok

AS01-PNEUMATIKUS PISZTOLY  
& TARTÓ 1K OP34PI 

Pneumatikus pisztoly dugattyúval patronokhoz és puha 
palackokhoz 400 ml-ig (ideális üvegragasztáshoz). 

• Használja a következő termékekkel: PU Power 180, PU Fast 120, PU
Express 30, MS Rapid 60

• Közepes viszkozitású tömítőanyagok felhordásához ajánlott és
nagy viszkozitású üvegragasztókhoz

• Alkalmas kétkomponensű epoxi és poliuretán alapú szerkezeti ragasztók
adagolására is, amelyek kazettás patronokba vannak csomagolva a
peremes anya cseréjével (a statikus keverő nem centrikus).

• Csatlakozás: ¼ külső gázméret
• Üzemi nyomás: 4-8 ba
• Súly: 1.416 g

AS01-PNEUMATIKUS PISZTOLY  
& TARTÓ 1K OP34A 

Pneumatikus pisztoly dugattyú nélkül patronokhoz és puha 
palackokhoz 400 ml-ig (ideális üvegragasztáshoz). 

• Használja a következő termékekkel: PU Seal 50, MS
Seal 50, EP Power Metal 12, PU Flex 12

• Pneumatikus pisztoly dugattyú nélkül
• Közepes viszkozitású tömítőanyagok felhordásához ajánlott
• Csatlakozás: ¼ külső gázméret
• Súly: 1.072 g
• Üzemi nyomás: 4-8 bar

Használható a következőkkel Szín Csomagolási egység Cikkszám

PU Power 180, PU Fast 120,  
PU Express 30, MS Rapid 60, Fekete 1 63642599990

Használható a következőkkel Szín Csomagolási egység Cikkszám

PU Seal 50, MS Seal 50,  
EP Power Metal 12, PU Flex 12 Fekete 1 63642599995

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34pi-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010558.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34pi-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010558.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34a-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010559.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-op34a-pneumatikus-adagolo-pisztoly-p1010559.html?parent=101075
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AS01-PNEUMATIKUS SPRAY 
SZÓRÓPISZTOLY 1K OSP310

Pneumatikus pisztoly szórható tömítőanyaghoz 310 ml-es patron.

• Használja a következő termékkel: MS Seal 45 Spray
• A tömítőanyagok extrudálhatók és permetezhetők
• Tartalmaz egy fúvókakészletet a kívánt szóráskép eléréséhez

(1,6 – 2,5 mm)
• Tartalmaz egy duguláselhárító fúvókát (fémtüske)
• A szórófej tapadásgátló anyagból (POM) készül
• Tartalmaz egy dugulásgátló fúvókát (fémtű).
• Üzemi nyomás 3-5 bar (maximális nyomás 8 bar)
• Fúvóka: Ø 1,6 vagy 2,5 mm
• Csatlakozás: ¼ külső gázméret
• Súly: 1330 g

Használható a következővel Szín Csomagolási egység Cikkszám

MS Seal 45 Spray Black 1 77696097057
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AS01-KÉZI PISZTOLY 2K METAL 
(1:1&2:1) OM21 

Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) műanyag javításhoz - 
Fém test - Statikus keverők és rosthenger.

• Használja a következő termékekkel: PU Plastic Express 1 Min,
PU Plastic Fast 5 Min

• Nagy teljesítmény a ragasztók könnyű felviteléhez
• Tartós termék a teljes fémkeretnek köszönhetően
• Pontos és fenntartható alkalmazás biztosítására tervezték
• Ergonomikus formázott markolat

Használható a következőkkel Keverési arány Csomagolási egység Cikkszám

PU Plastic Express 1 Min, 
PU Plastic Fast 5 Min 1:1 & 2:1 1 77696097231

AS01-KÉZI PISZTOLY&TARTÓ 1K OM340-18 & 
AS01-KÉZI PISZTOLY&TARTÓ 1K  
OM346-18 

Kézi pisztoly 300 ml-es patronokkal és 400/600 ml-es 
puha palackokkal való használatra.

• Használja a következő termékekkel: MS Seal 45 Spray
• Gyűrűs anya alumíniumból
• Alkalmas 290/310 ml-es patronokhoz és 400/600 ml-es

palackokhoz.
• Közepes viszkozitású tömítőanyagok és nagy viszkozitású

üvegragasztók felhordásához ajánlott.
• Maximális erő: 450 Kgf - 4.412 N
• Fokozat/löket: 4,5 mm
• Súly: 1182 g

OneBond kézi pisztolyok

Használható a következőkkel Szín Csomagolási 
egység Cikkszám

PU Power 180, PU Fast 120,  PU 
Express 30, MS Rapid 60,  PU 

Seal 50, MS Seal 50,  
EP Power Metal 60, PU Flex 12

Black 1

77696097769  
(310 ml and 400 ml)

77696097770  
(310 ml, 400 ml and 600 ml)

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om340-18-kezi-adagolo-pisztoly-p1010556.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om340-18-kezi-adagolo-pisztoly-p1010556.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010554.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-om21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010554.html?parent=101075
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AS01-KÉZI PISZTOLY 2K 
(4:1&10:1) O41 

Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) műanyag javításhoz - 
műanyag test. 

• Használja a következő termékekkel: 7790 2K (4:1)
• A dugattyú lehetővé teszi a ragasztó szabályozott

áramlású adagolását.
• Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos

szerelési művelethez
• Kézi működtetésű kettős patronos pisztoly a kényelmes

és költséghatékony felhordáshoz
• Epoxik és gyanták felhordásához
• Alkalmas a legtöbb 2-komponensű epoxi patronhoz 50ml
• Súly: 223 g

AS01-KÉZI PISZTOLY 2K 
(1:1&2:1) O21 

Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhoz (50ml) műanyag javításhoz - 
Fém test - Statikus keverők és rosthenger. 

• Használja a következő termékekkel: PU Plastic Express 1 Min,
PU Plastic Fast 5 Min

• Kézi-botmixer, kézi működtetésű felhordó pisztoly 1:1 és 2:1
keverési arányú epoxik, gyanták és PU-k felhordásához.

• Műanyagból készült

Használható a következőkkel Keverési arány Csomagolási egység Cikkszám

PU Plastic Express 1 Min, 
PU Plastic Fast 5 Min 1:1 & 2:1 1 63642597463

Használható a következőkkel Keverési arány Csomagolási egység Cikkszám

OneBond 7790 2K 4:1 & 10:1 1 63642597467

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010553.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o21-kezi-adagolo-pisztoly-p1010553.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o41-kezi-adagolo-pisztoly-p1010555.html?parent=101075
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-o41-kezi-adagolo-pisztoly-p1010555.html?parent=101075


Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

YouTube ‘OneBond’ 
Facebook ‘Corvinus Tools’ 
Instagram ‘Corvinus Tools’

LÁTOGASSA MEG A 
WEBOLDALT 

onebondadhesives.com

E-mail: corvinustools@gmail.com 
Web : https://corvinustoolskft.hu/

https://www.onebondadhesives.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAzKu3XH438QiEK3emPhmOA
https://www.youtube.com/channel/UCAzKu3XH438QiEK3emPhmOA
https://www.facebook.com/Corvinus-Tools-665058313914916
https://www.facebook.com/Corvinus-Tools-665058313914916
https://www.instagram.com/corvinustoolskft/
https://www.instagram.com/corvinustoolskft/



