


 

 

 

 

 

 

 

 

Promast Clear Bond

Farklı türdeki pek çok yapı malzemesinin birbirine 
yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, hızlı kürleşen, 
poliüretan bazlı yapıştırıcıdır.

Promast PU Nail

Birçok sert yapı malzemesinin birbirine 
yapıştırılmasında kullanılabilen, su ve neme 
dayanımı yüksek, yeni nesil poliüretan yapıştırıcıdır.

Promast High-Tack

Hibrit polimer esaslı, ilk tutunması yüksek, gözeneksiz 
yüzeylerde dahi çok iyi tutunma sağlayan, nötr kürlenen 
genel amaçlı inşaat yapıştırıcısıdır.

Promast Express

Kısa presleme süresi sayesinde hızlı montaja imkan 
sağlayan, ahşap montajında yüksek mukavemet ve 
sorunsuz tutunma sağlayan kolay kullanılan poliüretan 
bazlı sıvı yapıştırıcısıdır.

Promast Adwood PU

Genel ahşap uygulamalarında, yeterli açık zamanı ve 
uygun presleme süresiyle uygulayıcıya kolaylık 
sağlayan, suya ve neme karşı direnci yüksek poliüretan 
bazlı sıvı yapıştırıcısıdır.

Promast Heavy-Duty

Kırpık elyaf katkısı sayesinde ağır yük altındaki 
bağlantıların yapıştırılmasında maksimum tutunmayı 
sağlayan poliüretan bazlı özel bir yapıştırıcıdır.

Promast Non Foam

Cam elyaf katkısıyla tutunma gücü artırılmış, şişme ve 
köpürme yapmayan, uzun açık zamanlı ve yüksek 
mukavemetli poliüretan esaslı montaj yapıştırıcısıdır.

 Promast Eco Marine

Ahşap elemanların birbiriyle ya da diğer malzemelerle 
yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, mukavemetli, 
hava ile kürleşen tek komponentli poliüretan 
yapıştırıcıdır.

Promast Acryseal-Plus

Pencere ve kapı kenarlarında, çatlak ve derzlerde 
kullanılan dayanıklı ve boyanabilir akrilik esaslı bir 
mastiktir.

 Promast Shell Tixophalte Wet

Kritik noktalardaki su sızdırmazlığı için uzun ömür, 
yüksek esneklik, iyi tutunma sağlayan, su altında dahi 
kullanılabilen çok farklı alanlarda kullanıma imkan 
veren, bitüm esaslı modifiye kauçuk yapısına sahip 
yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.

 Promast Fire Seal B1

Kuruduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti 
yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek 
komponentli nötr mastik.

  Promast Glazepro

Cam balkon montajı ve taş yapıştırma uygulamaları için 
sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürünüdür.

Promast Decaulk

Hibrit polimer esaslı, yüksek UV dayanımına sahip, tek 
komponentli güverte dolgu malzemesidir.

 Promast Seal & Bond

Poliüretan esaslı, tek komponentli, elastikliğini 
kaybetmeyen, hareketli derz ve dilatasyon 
uygulamalarında kullanıma uygun, yüzeylere çok iyi 
tutunan, üzeri boyanabilen bir mastiktir.

Promast Sanitan

Uygulama tabancası gereksinimi olmadan kullanıma 
imkan veren, hassas yüzeylere zarar vermeyen, 
kokusuz, yüksek kaliteli, özellikle nemli ortamlarda 
kullanılması tavsiye edilen nötr silikondur.

 Promast RTV-NT

Kendinden tabancalı oluşu sayesinde kolay uygulanabilen, 
kompakt yapısıyla otomotiv ve makine uygulamalarında 
kolaylık sağlayan, +300°C kadar esnekliğini kaybetmeyen, 
hassas yüzeylere zarar vermeyen, uygulandığı yüzeylere 
çok iyi tutunan, özel sıvı conta uygulamalarında kullanım 
için formüle edilmiş yüksek kaliteli, kokusuz, nötr yüksek 
ısı silikonudur.                                                                 

Promast  All Purpose

Uygulama tabancası gereksinimi olmadan kullanıma 
imkan veren, yüksek kaliteli, yapıda ihtiyaç duyulan 
hemen hemen tüm uygulamalarda kullanılabilen 
asetoksi silikondur.

 Promast RTV

Kendinden tabancalı oluşu sayesinde kolay 
uygulanabilen, kompakt yapısıyla otomotiv ve makine 
uygulamalarında kolaylık sağlayan, +300°C kadar 
esnekliğini kaybetmeyen, sıvı conta uygulamalarında 
kullanım için formüle edilmiş, yüksek kaliteli asetoksi 
yüksek ısı silikonudur.

 

 

 

 

Promast Corner Bond Express

Alüminyum profillerin yapıştırılmasında kullanılan, 
çok hızlı kürleşen, suya dayanıklı, poliüretan bazlı 
köşe yapıştırıcısıdır.

 Promast Autobond FC

Yüksek elastikiyet modüllü, otomotiv sektörüne uygun 
çok amaçlı yapıştırıcı sızdırmazdır. Hibrit olup, hızlı 
kürlenme ve yüksek mukavemet özelliği sayesinde
karavan üretimlerinde ve araçların birleşim yerlerinde 
tercih edilir.
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