


 

 

 

 

 

 
Promast Oxime
PMS-550

Aynalar ve hassas metallere zarar vermeyen, yapı 
malzemelerine çok iyi tutunan, hacim kaybına 
uğramayan, hava şartlarından etkilenmeyen, uzun süre 
esnekliğini kaybetmeyen %100 saf nötr silikondur.

Promast Sanitan
PMS-260

Islak ve nemli ortamlarda sızdırmazlık sağlarken küf ve 
mantar oluşumuna karşı özel formüle edilmiş, yüksek 
performanslı, hızlı kürleşen %100 saf asetoksi 
silikondur.

 

Promast RTV
PMS-360

Otomotiv sektöründe ve yüksek ısı dayanımı gereken 
yerlerde, +300°C kadar esnekliğini ve sızdırmazlık 
özelliğini kaybetmeyen, yüzeye iyi tutunan, sıvı conta 
uygulamalarında kullanım için formüle edilmiş asetoksi 
yüksek ısı silikonudur.

 
Promast All Purpose
PMS-275

Genel amaçlı uygulamalarda yüksek kalite ve 
performans için üretilmiş, %100 saf, suya ve neme 
dayanıklı, uygulandıktan sonra hacim kaybına 
uğramayan, asetoksi silikondur.

 Promast Universal
PMS-252

Yapının ihtiyaç duyduğu genel amaçlı silikon 
uygulamaları için tasarlanmış, kolay uygulanan, 
iyi tutunan asetoksi silikondur.

 Promast Glass
PMS-270

Cam uygulamalarında sızdırmazlık ve yapıştırma için 
kullanılan, akvaryum imalatında küf ve mantar önleyici 
içermediği için tercih edilen, yüksek kaliteli, %100 saf 
asetoksi silikondur.

 
Promast Sanitan NT
PMS-560

Hassas yüzeylere zarar vermeyen, çok iyi tutunma ve 
sızdırmazlık sağlayan, ıslak ve nemli ortamlarda küf ve 
mantar oluşumuna engel olan, yüksek performanslı, 
hızlı kürleşen %100 saf nötr silikondur.

 
Promast Weatherseal
PMS-450

Binaların dış cephelerindeki derzler ve birleşme 
yerlerinde, zorlu hava koşullarına ve sıcaklık 
değişimlerine karşı esnekliğini kaybetmeden yüksek 
performans sunan dış cephe silikonudur.

Promast RTV NT
PMS-660

Otomotiv sektöründe ve yüksek ısı dayanımı gereken 
yerlerde, özellikle hassas yüzeylerde nötr kürlenmesi 
sayesinde yüksek performans sağlayan, +300°C kadar 
esnekliğini ve sızdırmazlık özelliğini kaybetmeyen, 
yüzeye iyi tutunan, sıvı conta uygulamalarında kullanım 
için formüle edilmiş nötr yüksek ısı silikonudur.

Promast Fire Seal B1
PMS-770

Yangın dayanım gerektiren yerlerde uygulanmak üzere 
geliştirilmiş, alevi taşımayan ve uzun süre aleve maruz 
kalsa dahi esnekliğini kaybetmeden sızdırmazlık 
görevini yerine getirebilen özel amaçlı DIN 4102 B1 
uyumlu bir silikondur. 

 Promast Ecosil
PMS-150

Yapının ihtiyaç duyduğu genel amaçlı silikon 
uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi üniversal 
silikondur.

EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı 
malzemelerine sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan 
yüksek performanslı bir yapıştırıcı sızdırmazlık 
ürünüdür.

Promast EPDM
PMS-482

 

 

 
Promast MS MAX
MSP-175

Promast MS MAX çevre dostu, tek komponentli MS 
polimer esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. 
Hızlı montaj işlemleri için uygundur. Yüksek ilk 
tutunma özelliği sayesinde kolay tutunur ve ağır yük 
taşıyabilir. (450kg/10cm) Promast MAX içerisinde 
solvent veya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

 Promast MS HT
MSP-160

Promast MS HT çevre dostu, tek komponentli MS 
polimer esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. 
Hızlı montaj işlemleri için uygundur. Yüksek ilk 
tutunma özelliği sayesinde kolay tutunur ve ağır yük 
taşıyabilir. (350kg/10cm) Promast HT içerisinde 
solvent veya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

 
Promast MS 40FC
MSP-140

Promast MS 40FC çevre dostu, tek komponentli, yüksek 
elastisite modüllü, otomotiv ve inşaat sektöründe 
kullanıma uygun MS polimer esaslı bir sızdırmaz 
mastiktir. Hızlı kürlenme ve yüksek mukavemet özelliği 
sayesinde özellikle otomotiv sanayisinde, karavan 
üretiminde ve prefabrik yapıların birleşim yerlerinde 
kullanıma uygundur. Promast MS 40FC içerisinde 
solvent ve ya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

Promast MS 30 çevre dostu, tek komponentli, yüksek 
modüllü, çok esnek MS polimer esaslı mastiktir. İnşaat 
sektörü için uygundur. Yüksek mukavemet ve esneme 
özelliği sayesinde çeşitli derz uygulamalarında tercih 
edilir. Promast MS 30 içerisinde solvent veya izosiyonat 
içermez. VOC içeriği düşüktür.

Promast MS 30
MSP-130

 Promast PrimerBlack 
PMP-001

Promast PrimerBlack siyah astardır. Dış cephelerde 
kaplama panellerinin ve metal parçaların yapışma 
dayanımı arttırmak amacıyla tercih edilir. Hem yıkama 
hem de astar özelliğiyle tek üründe iki ihtiyacı giderir. 
Korozyona neden olmaz.

Promast Clearfix çevre dostu, tek komponentli, yüksek 
elastisite modüllü, otomotiv ve inşaat sektöründe 
kullanıma uygun MS polimer esaslı şeffaf sızdırmaz 
yapıştırıcı mastiktir. Promast Clearfix içerisinde solvent 
ve ya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

Promast Clearfix
MSP-110

  
Promast MS SL
MSP-120

Promast MS SL, kendiliğinden yayılan,  çatlak kapatıcı 
mastiktir. Tek bileşenli ve çevre dostudur. Aşırı 
hareketlerin yaşandığı yatay, dar ve derin beton ve 
çimento çatlaklarına mükemmel nüfus ederek 
çatlakları doldurur. Homojen yayılır. Kalıcı elastikiyet 
sağlar. Promast MS SL, solvent ya da izosiyanat 
içermez. VOC içeriği düşüktür. 

 

Promast MS 50FC
MSP-150

Promast MS 50FC çevre dostu, tek komponentli, yüksek 
elastisite modüllü MS polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. 
Yük taşıma kapasitesi yüksek olduğu için inşaat ve 
endüstri sektörüne uygundur. Hızlı kürlenme ve yüksek 
mukavemet özelliği vardır. İhtiyaç duyulan hızlı montaj 
işlemleri için Promast 50FC tercih edilmelidir. Promast 
MS 50FC içerisinde solvent ve ya izosiyonat içermez. 
VOC içeriği düşüktür.
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