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ONEBOND 
RAGASZTÓ és  
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 megépítését és helyreállítását 
miközben időt, erőfeszítést és költséget takarít meg.

A 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 országban.
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4. oldal

12. oldal

Pillanatragasztók

Gyors, erős, könnyen használható 
univerzális pillanatragasztók kisebb 
alkalmazásokhoz.

Hézagkitöltők

Erős, kopásálló, strapabíró epoxik az 
igényes üzemi körülményekhez és 2k 
cianoakrilát az erős kötésért és a kiváló 
felületért.

Menetrögzítők és 
menetragasztók 20. oldal

Rögzíti és tömíti a csavarokat, csapokat és 
anyákat, megakadályozva a feszültség és 
vibráció miatti kicsavarodást. Szivattyúk, 
sebességváltók, motorburkolatok és házak 
sík felületeit is tömíti, kiküszöböli a 
szivárgást és a korróziót.
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PILLANAT 
RAGASZTÓK

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, és az egész termékcsalád rendelkezik a OneBond 
dugulásgátló fúvókával, amely megakadályozza az eltömődést, 
különösen magas páratartalom esetén. 

Melyik OneBond pillanatragasztó specifikációra van szüksége?

Szín
Ragasztó színe 
kikeményedve

Ütésállóság
Merev vagy rugalmas 
ragasztó.

Rögzítési sebesség
Azonnali javítás vagy idő 
a kisebb beállításokhoz.
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Melyik OneBond pillanatragasztó a legjobb az Ön munkájához?

OneBond 725 7. oldal

Elég gyors és sokoldalú 
számos alkalmazáshoz.

OneBond 793 8. oldal

120°C-ig terjedő hőmérsékletekhez, 
porózus és savas anyagokhoz.

OneBond 932 9. oldal

Mérsékelt szagú és illatos ideális kis 
helyekre, ahol nincs szellőzés, vagy 
ahol szép megjelenés fontos.

OneBond 737 10. oldal

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

OneBond 754 11. oldal

Gél ideális függőleges 
alkalmazásokhoz és porózus, 
savas felületekhez.

Viszkozitás
A hígtól (vékonytól) a 
nem folyó gélig.

Maximális hőmérséklet
Maximális üzemi
hőmérséklet ellenállás.
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Pillanatragasztók egyszerű kiválasztása

Termék OneBond 725 OneBond 793 OneBond 932 OneBond 737 OneBond 754

Elsődleges 
funkció

UNIVERZÁLIS HÖÁLLÓ ALACSONY SZAG 
ÉS ILLATOS

KIVÁLÓ 
ÜTŐSZILÁRDSÁG

NEM 
CSÖPPENŐ

Ütésálló Nem Nem Nem Igen Nem

Kötési 
sebesség

2-10 2-60 5-30 10-90 10-90
másodpercig másodpercig másodpercig másodpercig másodpercig

Szín Színtelen Színtelen Színtelen Fekete Színtelen

Maximális 
hőfok

80°C 120 °C 60°C 80°C 80°C

Viszkozitás 
m.P.as

60 100 200 1000 100 000

Rugalmas 
műanyagok

- - - - -
Hőre lágyuló 
műanyagok - - - - -

Fémek - - - - -
Porózus és 

savas anyagok - - - - -
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OneBond 725
Alacsony viszkozitás (általános célra)
A OneBond 725 egy alacsony viszkozitású, 
univerzális pillanatragasztó, amelyet széles körben 
használnak általános célú MRO alkalmazásokhoz. 
Használata nem porózus anyagokhoz, például 
műanyagokhoz és gumikhoz javasolt.

Fő jellemzője
Univerzális

Maximális hőfok
80°C

Ütésálló 
Nem

Viszkozitás 
60

Kötési sebesség 
2-10 másodperc

Szín 
Színtelen

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok és gumi.

OneBond 725

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

20g 10 EN, IT, ES, PT, TK 78072764205

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764207
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OneBond 793
Közepes viszkozitású (általános célú, hőálló)
A OneBond 793 egy általános célú, közepes 
viszkozitású pillanatragasztó, amelyet porózus, nem 
porózus és savas felületek ragasztására ajánlanak, 
beleértve minden típusú fa, forgácslap, parafa és 
papírterméket.
Hab, fémek, hőre lágyuló műanyagok, bőr és kerámia 
ragasztására is alkalmas, és 120-ig ellenáll°C.

Fő jellemzője 
Hőálló

Maximális hőfok 
120 °C

Ütésálló 
Nem

Viszkozitás 
100

Kötési sebesség
2-10 másodperc
* 60 másodperc fa

Szín 
Színtelen

Alkalmazások:

Hőre lágyuló műanyagok, fémek és porózus és savas anyagok.

OneBond 793

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

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

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764204
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OneBond 932
Közepes viszkozitás (alacsony szagú és illatos
A OneBond 932 egy közepes viszkozitású pillanatragasztó, 
amelyet nagy tapadási szilárdsággal, csekély szaggal és 
mérsékelt illattal terveztek porózus anyagok, például fa, papír, 
bőr, szövet ragasztására. A OneBond 932-nél kisebb az 
érzékenység kockázata, mint más azonnali kötéseknél. Ideális 
olyan kis területeken való használatra, ahol kevés vagy nincs 
szellőzés, valamint külalakra kritikus alkalmazásokhoz, például 
elektromos alkatrészekhez és áramköri lapokhoz vagy autóipari 
alkalmazásokhoz.

Maximális hőfok 
60°C

Viszkozitás 
200

Fő jellemzője
Mérsékelt szagú 
és illatos
Ütésálló
Nem

Kötési sebesség
5-30 másodperc

Szín
Színtelen

Alkalmazások:

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

OneBond 932

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

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

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764213
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OneBond 737
Magas viszkozitású (ütésálló)
A OneBond 737 keményített, hogy ellenálljon a nagy 
ütéseknek és rezgéseknek. Ideális műanyagok, gumi vagy fém 
ragasztására, különösen ott, ahol ütés vagy vibráció uralkodik; 
például hangszórók, belső hajóalkatrészek, cipőgyártás, 
autóipari fém- és műanyag burkolatok, R/C gumiabroncsok és 
lökhárítók javítása. A közepes beállítási sebességek ideálisak 
a pontos pozicionáláshoz, és a fekete szín sok ilyen 
alkalmazáshoz megfelel.

Fő jellemzője 
Nagy ütésállóság

Maximális hőfok 
80°C

Ütésálló Viszkozitás 
1000Igen

Kötési sebesség
10-90 másodperc

Szín
Fekete

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek és gumi.

OneBond 737

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

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

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764210
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OneBond 754
Nem zsugorodó, univerzális gél
A OneBond 754 nem zsugorodik, univerzális, nagy 
tapadási szilárdságú gél, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 
kitöltse a hézagokat és rugalmasságot biztosítson 
függőleges és ferde alkalmazásokhoz. Porózus és savas 
felületek, például habok, fa, papír, bőr és szövetek, 
valamint nem porózus anyagok, például fémek és hőre 
lágyuló anyagok ragasztására szolgál. Közepes kötési 
sebessége lehetővé teszi a két rész beállítását az 
alkalmazás során.

Maximális hőfok 
80°C

Viszkozitás 
100 000

Fő jellemzője
Nem csöpög függőleges 
alkalmazásokhoz

Ütésálló
Nem

Kötési sebesség
10-90 másodperc

Szín
Színtelen

Alkalmazások:

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

OneBond 754

Palack mérete Csomagolási egység Nyelvek Cikkszám

20g 10 EN, IT, ES, PT, TK 78072764216

20g 10 EN, NL, FR, DE, PL 78072764217
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HÉZAGKITÖLTŐ 
RAGASZTÓK

Erős, strapabíró a nehéz és igényes 
üzemeltetési körülmények között is

A hézagkitöltő ragasztók gyors, erős, könnyű, tartós és 
költséghatékony alternatívát kínálnak az MRO-környezetben 
végzett javítási munkákhoz. Gyakran esztétikusabb javítást 
biztosítanak, és tökéletes kötést biztosítanak két különböző 
anyag között.
A OneBond strapabíró epoxik széles 
választékát kínálja az igényes 
működési feltételekhez, valamint 2K 
szerkezeti ragasztót az erős
kimagasló kivitel érdekében.

Melyik OneBond hézagkitöltő specifikációra van szüksége?

Rögzítési sebesség
Azonnali javítás vagy idő 
a kisebb beállításokhoz.

Vízálló
A kikeményedett ragasztó 
vízálló.

Merev/rugalmas
Merev vagy rugalmas
ragasztó szívós vagy 
hajlékony anyagokhoz.

Porózus felület
Akár nem porózus, akár 
porózus felülethez is 
alkalmas.

Nyitva tartás
Használja a statikus 
keverőben lévő ragasztót.

Maximális hőfok
Maximális üzemi 
hőmérséklet ellenállás.
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Melyik OneBond hézagkitöltő a legjobb az Ön munkájához ?

OneBond 7790 15. oldal

Nagy pontosságú javításokhoz.

OneBond 8422 16. oldal

Gyors és rugalmas a 
rezgésnek kitett anyagokhoz.

OneBond 8740 17. oldal

Extra kemény formula zord 
környezetekhez és magas 
hőmérsékletekhez.

OneBond 8760 18. oldal

Gyorsan kötő gitt a nem 
szerkezeti javítások széles 
skálájához.

OneBond kettős patronos 
applikátor (ragasztó eszköz) 19. oldal

Irányított, ellenőrzött meghatározott 
területen történő alkalmazás.

Szín 
Ragasztó szín 
kikeményedve

Csiszolható
A kikeményedett 
ragasztó csiszolható.

Hézagkitöltés
Nagy pontosságú hézagok 
gyors ragasztásához nagyobb 
terekhez.

Festhető
Ha a kikeményedett 
ragasztó festhető.

Viszkozitás
A vékonytól a sűrű gélig.
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Hézagkitöltő egyszerű  kiválasztása

Termék OneBond 8760

Elsődleges 
funkció NAGY PONTOSSÁGÚ 

2K SZERKEZETI 
RAGASZTÓANYAG

ERŐS SZUPER 
RUGALMAS EPOXY

2K HŐÁLLÓ 
EPOXY 

GYORSAN 
KÖTŐ GITT

Kötési 
sebesség

20-40 10-20 4 5
másodpercig percig óra perc

Kötési idő 
kezdete

6 8 20 3
perc perc perc perc

Merev vagy 
rugalmas Merev Rugalmas Merev Merev

Szín Színtelen Fehér Barna Szürke

Festhető Igen Igen Igen Igen
10 perc 30 perc 4 óra 4 óra

Csiszolható Igen Nem Igen Igen
15 perc 4 óra 4 óra

Vízálló Nem Igen Igen Igen

Maximális 
hőfok 80°C 50°C 150°C 80°C

Porózus 
felületek

Igen Igen Igen Igen

Hézagkitöltés 10 mm felett 10 mm felett 5 mm felett 10 mm felett

Viszkozitás 
m.P.as

800 000 70 000 25000 Gitt
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OneBond 7790
2K szerkezeti ragasztó
A OneBond 7790 kétkomponensű javítóragasztót nagy 
pontosságú ragasztásra és tömítésre tervezték, csöpögés 
nélkül. PC-hez, ABS-hez, PVC-hez, EPS-hez, fenolgyantákhoz, 
rugalmas műanyagokhoz (neoprén, NBR), bőrhöz, fához, 
fémekhez (alumínium, acél, cink) és kerámiákhoz tapad, és 
képes ragasztani különböző anyagokat. Ciklikus 
igénybevételnek nem kitett részek, például konzolok szerkezeti 
ragasztására ajánlott. Nagy statikus terhelés állósággal 
rendelkezik, és átlátszó színű a díszítőelemek ragasztásához.

Maximális hőfok 
80°CFő jellemzője

Nagy pontosságú, 
2K szerkezeti ragasztó
Kötési sebesség
20-40 másodperc

Kötési idő kezdete
6 perc

Merev vagy rugalmas
Merev

Szín
Színtelen

Festhető
10 perc után igen

Csiszolható
15 perc után igen

Vízálló
Nem

Porózus felületek
Igen

Hézagkitöltés
10 mm felett

Viszkozitás
800 000

Alkalmazások:

Rugalmas műanyagok, bőr, fa, fémek és kerámiák.

OneBond 7790

Palack mérete Csomagolási egység
Csomagolási 

egység/Karton
Cikkszám

50 ml
Kétrészes patron 4:1 1 10 78072764215
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OneBond 8422
Gyorsan kötő epoxi
A OneBond 8422 egy szuperrugalmas, gyorsan kötő epoxi, 
amelyet rugalmas anyagok, például gumi (neoprén, NBR), 
bőr és textíliák ragasztására terveztek. Acél, fa, kerámia, 
beton, kő, üveg és hőre lágyuló műanyagok (PVC, PC, 
ABS), valamint különböző anyagok (pl. műanyagok 
fémekkel) és vibrációnak és környezeti igénybevételnek 
kitett alkatrészek ragasztására is alkalmas. Víz alatt is 
használható, ideális tengeri alkalmazásokhoz, uszoda 
karbantartásához és külső csőcsatlakozások tömítéséhez.

Maximális hőfok
50°CFő jellemzője

2K szuper rugalmas 
epoxi

Kötési sebesség
10-20 perc

Kötési idő kezdete
8 perc

Merev vagy rugalmas 
Rugalmas

Szín
Fehér

Festhető
30 perc után igen

Csiszolható
Nem

Vízálló
Igen

Porózus felületek 
Igen

Hézagkitöltés
10 mm felett

Viszkozitás
70 000

Alkalmazások:

Gumi, bőr, textil, acél, fa, kerámia, kő, beton, üveg és hőre 
lágyuló műanyagok.

OneBond 8422

Palack mérete Csomagolási egység
Csomagolási 

egység/Karton Cikkszám

24 ml
Kétrészes fecskendő 1:1

1 10 78072764225
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OneBond 8740
2K hőálló epoxi
A OneBond 8740 egy nem zsugorodó, merev, kétkomponensű 
javító ragasztó, amelyet arra terveztek, hogy megőrizze 
tulajdonságait magas hőmérsékleten és zord környezeti 
feltételek mellett is, mint például UV fény, sós víz, hidrolízis és 
vegyszerek. Jól tapad hőre lágyuló műanyagokhoz (ABS, PC, 
PVC), fémekhez (acél, alumínium), fához, kerámiához, 
betonhoz, kőhöz és üveghez. A kiváló mechanikai illesztési 
szilárdságú OneBond 8740 nagy teherbírású, alkalmas nagy 
szerelvényekhez, és víz alatt is alkalmazható.

Fő jellemzője 
2K hőálló epoxi

Maximális hőfok
150°C

Kötési sebesség 
4 óra

Kötési idő kezdete 
20 perc

Merev vagy rugalmas
Merev

Szín
Barna

Festhető
4 óra múlva igen

Csiszolható
4 óra múlva igen

Vízálló
Igen

Porózus felületek 
Igen

Hézagkitöltés
5 mm felett

Viszkozitás
25000

Alkalmazások:

Fémek, hőre lágyuló műanyagok, fa, kerámia, kő, 
beton és üveg.

OneBond 8740

Palack mérete Csomagolási egység
Csomagolási 

egység/Karton
Cikkszám

50 ml
Kétrészes patron 2:1 1 10 78072764226

1
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OneBond 8760
Gyorsan kötő gitt
A OneBond 8760 egy merev, kétrészes gyorsan kötő 
gitt hőre lágyuló műanyagok (ABS, PC, PVC), fémek 
(acél, alumínium), fa, kerámia, beton, kő ragasztására. 
Használható tartályok, csövek és öntvények javítására, 
túlméretezett csavarlyukak, hegesztési varratok és nem 
szerkezeti hibák, például betonrepedések kitöltésére és 
víz alatt is alkalmazható. Kikeményedve nagy 
nyomószilárdságot és jó tapadást mutat.

Fő jellemzője
Gyorsan kötő gitt

Maximális hőfok
80°C

Kötési sebesség 
5 perc

Kötési idő kezdete 
3 perc

Merev vagy rugalmas
Merev

Szín
Szürke

Festhető
4 óra múlva igen

Csiszolható
4 óra múlva igen

Vízálló
Igen

Porózus felületek 
Igen

Hézagkitöltés
10 mm felett

Viszkozitás
Gitt

Alkalmazások:

Fémek, hőre lágyuló műanyagok, fa, kerámia, kő és beton.

OneBond 8760

Palack mérete Csomagolási egység
Csomagolási 

egység/Karton
Cikkszám

49 g gitt 1 36 78072764227
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OneBond 021 dupla 50 ml-es 
patronos kézi adagoló pisztoly

OneBond 8740-hez használható
A OneBond 021 egy kézi, kézzel működtetett felhordó 
pisztoly 1:1 és 2:1 keverési arányú epoxik, gyanták és 
PU-k felhordására.

• Kézi működtetésű kétpatronos pisztoly a kényelmes és
költséghatékony alkalmazáshoz.

• A dugattyú lehetővé teszi a ragasztó szabályozott áramlású adagolását.
• Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos összeszerelési művelethez.
• Epoxik és gyanták felhordásához.
• A legtöbb 50 ml-es 2 részes epoxi patronhoz használható.

OneBond 041 50 ml-es 
patronos kézi adagoló pisztoly
OneBond 7790-hez használható
A OneBond 041 egy kézi, kézzel működtetett 
felhordó pisztoly 4:1 és 10:1 keverési arányú 
epoxik, gyanták és PU-k felhordására.

• Kézi működtetésű kétpatronos pisztoly a kényelmes és
költséghatékony alkalmazáshoz.

• A dugattyú lehetővé teszi a ragasztó szabályozott áramlású adagolását.
• Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos összeszerelési művelethez.
• Epoxik és gyanták felhordásához.
• A legtöbb 50 ml-es 2 részes epoxipatronhoz használható.

OneBond patronos kézi adagolók

Termék Csomagolási egység Cikkszám

OneBond 021 1 63642597463

OneBond 041 1 63642597467

1
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Menetrögzítők és 
menetragasztók

Egyedülálló, nem mérgező összetétel 
és kiemelkedő vegyszerállóság
A OneBond menetrögzítők és menettömítők egyedi, nem mérgező 
összetétele megfelelnek a legmagasabb egészségügyi és biztonsági 
előírásoknak. Ezeket az anaerob ragasztókat arra tervezték, hogy 
fémfelületeken oxigén nélkül kötődjenek. A OneBond kiemelkedő 
vegyszerállósággal rendelkezik, rögzíti és tömíti a csavarokat, 
csapokat, és anyákat, megakadályozva a feszültség és vibráció 
miatti kicsavarodást. Szivattyúk, sebességváltók, motorburkolatok és 
házak sík felületeit is tömíti, kiküszöböli a szivárgást és a korróziót. 
Termékeink gondosan átgondolva fejlesztettük, 
hogy az erősségük, a tömítő képességük
és az eltávolíthatóság széles 
skáláját biztosítsa.

Melyik OneBond menetrögzítő/tömítőanyag 
specifikációra van szüksége?

Kötési sebesség
Kezelési és kötési 
idő a teljes erősség 
eléréséhez.

Szétszerelés
Ha a menet oldható a 
ragasztó felhordása 
után szerszámmal .

Nyomaték erőssége
Erő a megforgás 
ellen.
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Melyik OneBond menetrögzítő/tömítőanyag 
a legjobb az Ön munkájához?

OneBond 160 23. oldal

Nem mérgező, nagy szilárdságú 
tartós menetrögzítö.

OneBond 116 24. oldal

Nem mérgező oldható 
menetrögzítö.

OneBond 042 25. oldal

Nem mérgező menettömítő 
PTFE szalag vagy zsinór 
helyettesítésére.

OneBond 070 26. oldal

Nem mérgező, csepegésmentes
csőkötés és menettömítő.

OneBond 074 27. oldal

Nem mérgező, csepegésmentes
formázható tömítés és 
hézagtömítő.

Hézagkitöltés
Nagy pontosságtól a rések 
kitöltéséig  és gyors 
ragasztáshoz nagyobb 
hézagokhoz.

Viszkozitás
A vékonytól a nem 
folyó gélig.

Maximális hőmérséklet
Maximális hőmérséklet 
ellenállás.
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Menetrögzítő/tömítőanyag egyszerű kiválasztása.

Termék

Elsődleges 
funkció NAGY KÖTÉSI 

ERŐ ÁLLANDÓ 
RÖGZÍTÉS ÉS 

TÖMÍTÉS

OLDHATÓ 
RÖGZÍTÉS

AZONNALI 
TÖMÍTÉS

AZONNALI 
CSŐCSATLAKO

ZÓ TÖMÍTŐ

CSEPEGÉS 
MENTES 

RÖGZÍTŐ ÉS 
TÖMÍTŐ

Kötési seb. 
kötési idő 

kezdete/ teljes 
kötés

15percek
24órák

15percek
24órák

15percek
24órák

25percek
24órák

20percek
24órák

Oldható 
szerszámmal

Oldható 
szerszámmal

Oldható 
szerszámmal

Oldható 
szerszámmalOldhatóság Állandó

Nyomaték/erő Magas Közepes Közepes Közepes Alacsony

Maximális 
hőmérséklet

-55°C -
+150°C

-55°C -
+200°C

55°C -
+150°C

-55°C -
+150°C

55°C - 
+150°C

Hézagkitöltés 0,15 0,25 0,15 0.3 0.3
mm mm mm mm mm

Szín Zöld Kék Barna Borostyán Narancssárga

Viszkozitás 
m.P.as

550 5350 530 47500 50000
alacsony közepes alacsony magas, nem 

zsugorodik
magas, nem 
zsugorodik

Szuperaktív 
(nagyon gyors hatás)

Sárgaréz, réz, mangán
Fémreakciók az 

OneBondhoz 
menetrögzítő és 

menettömítő
Aktív (gyors hatás Acél, nikkel, vas, alumínium, cink

Eloxált alumínium, Kadmium bevonatok, 
Króm bevonatok, Rozsdamentes acél, 
Titán, Magnézium

Inaktív (lassú térhálósodás)
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OneBond 160
Menettartó és rögzítő (nagy nyomaték)
A OneBond 160 egy nem mérgező, alacsony viszkozitású, 
nagy szilárdságú tartós menetrögzítő és tömítő. Rendkívül 
ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak, 
vibrációnak, víznek, gázoknak, olajoknak, 
szénhidrogéneknek és a legtöbb egyéb vegyszernek; 
jellemzően fogaskerekek és lánckerekek tengelyeken való 
rögzítésére szolgál; tömítőcsapok, anyák, csavarok és egyéb 
menetes rögzítőelemekhez. Alkalmas csúszásgátlónak és 
sajtoló szerelvényekhez is.

Maximális hőfok
-55°C és +150°C között

Hézagkitöltés
0,15 mm

Szín
Zöld

Viszkozitás
550 (alacsony)

Fő jellemzője
Nagy szilárdságú
tartós tömítő és rögzítő

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

Oldhatóság
Állandó

Nyomaték erőssége 
Magas

OneBond 160

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50 ml 6 78072764222
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OneBond 116
Menettartó (közepes nyomaték)
A OneBond 116 egy nem mérgező, közepes szilárdságú és 
közepes viszkozitású menetrögzítő anyák és csavarok 
rögzítésére, amelyek esetleges javítás és karbantartás céljából 
oldható, szét lehet szerelni.
Könnyen felhordható, kismértékű folyással függőleges felületekre 
és rendkívül ellenálló a rezgésekkel, hővel, korrózióval, vízzel, 
gázzal, olajokkal, szénhidrogénekkel és vegyszerekkel szemben, 
olajos felületeken is használható.

Maximális hőmérséklet
-55°C és +200°C között

Hézagkitöltés
0,25 mm

Szín
Kék

Viszkozitás
5350 (közepes)

Fő jellemzője
Oldható rögzítő és 
tömítő
Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
15 perc
teljes kötés:
24 óra
Oldható
Eltávolítható 
szerszámokkal

Nyomaték erőssége
Közepes

OneBond 116

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50 ml 6 78072764220

24

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-116-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010525.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-116-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010525.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-116-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010525.html?parent=101070
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-116-menetrogzito-es-tomito-6-dbcsomag-p1010525.html?parent=101070


OneBond 042
Menettömítő anyag (közepes nyomaték)
A OneBond 042 egy nem mérgező, alacsony viszkozitású, 
közepes szilárdságú menettömítő anyag hidraulikus és 
pneumatikus menetekhez, 20 mm-es csatlakozókhoz és kis 
csövekhez. Szélsőséges hőmérsékleten tömít gáz, víz, PB-
gáz, szénhidrogén, olaj és sok más vegyszer ellen. Ez egy 
azonnali tömítőanyag, amely felváltja a PTFE szalag 
szükségességét, rezgés és ütésálló.

Fő jellemzője 
Cső és menet 
tömítőanyag
Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
15 perc
teljes kötés:
24 óra

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

Hézagkitöltés
0,15 mm

Szín
Barna

Viszkozitás
530 (alacsony)

Oldható
Eltávolítható 
szerszámokkal

Nyomaték erőssége
Közepes

OneBond 042

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50 ml 6 78072764219
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OneBond 070
Csőmenet tömítőanyag (közepes nyomatékú, nem 
zsugorodó)
A OneBond 070 egy nem mérgező, nem zsugorodó, közepes 
szilárdságú csőmenet tömítőanyag, amely bármilyen szögben 
felhordható. Szélsőséges hőmérsékleten tömít gáz, víz, PB-
gáz, szénhidrogén, olaj és sok más vegyszer ellen. Ez egy 
azonnali tömítőanyag, amely helyettesíti a PTFE szalag vagy 
fonal szükségességét. A tixotróp tulajdonságok 
megakadályozzák a tömítőanyag kiszivárgását a menetből a 
kötés előtt és alatt. A OneBond 070 rezgés- és ütésálló is.

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

Hézagkitöltés
0,3 mm

Szín
Borostyán

Viszkozitás
47500
(magas, nem zsugorodik)

Fő jellemzője
Csöpögésmentes 
csőkötés és menettömítő

Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
25 perc
teljes kötés:
24 óra
Oldható
Eltávolítható 
szerszámokkal
Nyomaték erőssége
Közepes

OneBond 070

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50 ml 6 78072764218
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OneBond 074

Karima tömítőanyag (nem zsugorodik)
A OneBond 074 karima tömítőanyag egy nem mérgező, 
nagy viszkozitású, nem zsugorodó, kis szilárdságú 
ragasztó, amelyet jellemzően szivattyúk, sebességváltók, 
motorházak és menetes csatlakozások fém 
csatlakozásaihoz alkalmaznak. Rugalmas filmréteget hoz 
létre, amely ellenáll a vibrációnak, 150°C-ig, olajoknak, 
üzemanyagoknak és ipari folyadékoknak.

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

Hézagkitöltés
0,3 mm

Szín
Narancssárga

Viszkozitás
50000
(magas, nem zsugorodik)

Fő jellemzője
Csepegésmentes 
formázható rögzítő és tömítő
Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
20 perc
teljes kötés:
24 óra
Oldható
Eltávolítható szerszámokkal

Nyomaték erőssége
Alacsony

OneBond 074

Palack mérete Csomagolási egység Cikkszám

50 ml 6 78072764221
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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

https://www.onebondadhesives.com/ 

YouTube "OneBond"

E-mail: corvinustools@gmail.com 

Web : https://corvinustoolskft.hu/

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