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Piana Pistoletowa 65 Expert Line PROFESSIONAL
Jednokomponentowa piana poliuretanowa pistoletowa przeznaczona dla wyspecjalizowanych
grup montażowych, do montażu, uszczelniania i
wygłuszania. Piana wyróżnia się ponadprzeciętną
wydajnością rzeczywistą – z jednej puszki można
uzyskać do 65 litrów, wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne, posiada regularną strukturę, niezmienną w czasie
trwałość, elastyczność, wodoszczelność, odporność termiczną i wyjątkową stabilność wymiarową. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Szczególnie polecana dla profesjonalistów do montażu i uszczelniania stolarki
drewnianej i PCV. Piana dostępna również w wersji zimowej. Dostępne pojemności: 750 ml 1
Piana Pistoletowa Expert Line
Jednokomponentowa piana poliuretanowa – pistoletowa przeznaczona jest do precyzyjnego
montażu, uszczelniania i wygłuszania. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i doskonałą przyczepnością do typowych materiałów
konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk,
drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i
sztywne piany PUR. Wykazuje doskonałe para-
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metry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne. Jest
odporna na starzenie. Szczególnie polecana do
profesjonalnego montażu okien i drzwi, izolacji
cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wypełniania szczelin w izolacji
termicznej przy ocieplaniu budynków. Piana dostępna jest również w wersji zimowej. Dostępne
pojemności: 750 ml 2
Piana Montażowa Expert Line
Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest
do montażu, uczelniania i wygłuszania. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i
doskonałą przyczepnością do typowych materiałów konstrukcyjnych. Wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne. Jest
odporna na starzenie. Szczególnie polecana do
montażu okien i drzwi, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
Piana dostępna jest również w wersji zimowej.
Dostępne pojemności: 750 ml, 500 ml 3
Piana pistoletowa EXPERT LINE 45 l – NOWOŚĆ
Jednokomponentowa piana poliuretanowa o
zwiększonej wydajności do 45 l w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania.
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i doskonałą przyczepnością do typowych
materiałów budowlanych. Wykazuje doskonałe
parametry termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Jest
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odporna na starzenie. Szczególnie polecana do
profesjonalnego montażu okien i drzwi, izolacji
cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wypełniania szczelin w izolacji
termicznej przy ocieplaniu budynków. Dostępna
pojemność: 500 ml 4
Piana pistoletowa EXPERT LINE niskoprężna –
NOWOŚĆ
Niskoprężna poliuretanowa piana przeznaczona
do montażu i uszczelniania dla wyspecjalizowanych grup montażowych. Piana posiada wyjątkowo dobrą przyczepność do wszelkich powierzchni gładkich i porowatych występujących
przy montażu drzwi i okien: PCV, szkła, powierzchni pokrytych farbą, muru, betonu, cegły,
drewna, metalu i innych. Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia pełne wypełnienie szczelin. Szczególnie polecana do osadzania wszelkiego rodzaju okien i drzwi, izolacji
cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, klejenia i izolowania paneli
ściennych, blach falistych, dachówek itp., wygłuszania i uszczelniania ścian działowych oraz
kabin samochodowych, łączenia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych, izolacji cieplnej dachów i stropodachów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków. Dostępna pojemność: 750 ml 5

Silikony

CHEMIA BUDOWLANA  SILIKONY, AKRYLE, PIANKI

Firma RYTM TRADE jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów chemii budowlanej przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych.

Informacje dodatkowe
Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty i atesty wymagane zarówno przez prawo polskie jak i normy
europejskie, ISO 9001:2000
Usługi: możliwość produkcji wyrobów pod marką
Klienta jak również usługowe napełnianie aerozoli, serwis i doradztwo technologiczne – od projektu po logistykę gotowego produktu

Pozostała oferta:
z produkty chemii budowlanej: piany poliuretanowe, silikony, uszczelniacze, akryle, kleje,
grunty, zaprawy budowlane, tynki, farby
z produkty chemii motoryzacyjnej: odmrażacze,
kokpity, preparaty do uszczelek, preparaty do
klimatyzacji, preparaty do czyszczenia szyb,

WYKAÑCZANIE I URZ¥DZANIE

czernidła do opon, preparaty do czyszczenia tapicerki, preparaty do hamulców, preparaty do
felg
z aerozole techniczne: penetratory, penetratory
z MSO2, silikony w sprayu
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