
WALLPAPER ADHESION

CATALOGUE

TAPÉTARAGASZTÓ-

KATALÓGUS



FOR PAPER-BASED WALLPAPERS
PAPÍRALAPÚ TAPÉTÁKHOZ

PUFAS normál ragasztóPUFAS normal adhesive

· normál, vékony 

   papírtapétákhoz

· kiváló, ellenőrzö� minőség

· kb. 30 percen belül 

   használatra kész

· 5-6 tekercshez (25-30 m²)

ar�cle number/cikkszám: 1790164413 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 125 g/box, 125 g/doboz

ar�cle number/cikkszám: 1650134763

packaging/kiszerelés: 18 box/carton, 

18 doboz/karton

weight/súly: 250 g/box, 250 g/doboz

· vinyl-, hab- és papírtapétákhoz

· 5 perc ala� használatra kész!

· száradás után á�etsző

· 6-7 tekercshez (30-35 m²)

RASCH univerzális ragasztóRASCH univerzal adhesive

· suitable for vinyl, paper 

   embossed and expanded vinyl 

· Ready to use in 5 minutes!

· dries to transparent finish

· for 6-7 rolls (30-35 m²)

PUFAS Euro 3000

rózsaszín kontroll

ragasztó

· papír alapú vinyl, fűrészporos 

   és más nehéz tapétákhoz

· rózsaszín indikátoros kontrollal

· friss citrom illa�al

· száradás után á�etsző

· an�bakteriális

· 5 perc ala� használatra kész! 

· 5-6 tekercshez (25-30 m²)

PUFAS Euro 3000

pink control adhesive

PUFAS speciális ragasztó

· vinyl-, struktúra-, nehézpapír- 

   és fűrészporos tapétákhoz

· 4-5 tekercshez (20-25 m²)

PUFAS spezial adhesive

ar�cle number/cikkszám: 

200 g: 1790123532

300 g: 1790123534 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 200 g or 300g/box, 200 g vagy 

300 g/doboz

ar�cle number/cikkszám: 1790164414 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 200 g/box, 200 g/doboz

· for all light to medium-weight 

   paper-backed wallpapers

· excellent, controlled quality

· ready to use in ca. 30 min.

· for 5-6 rolls (25-30 m²)

· for pas�ng light and heavy wood-

   chip & paper wallpapers and 

   vinyl wallpapers on mineral sur-

   faces and gypsum boards

· with pink controll indicator

· with fresh lemon scent

· an�bacterial

· ready to use in 5 min.

· for 5-6 rolls (25-30 m²)

Made in

Made in

Made in

Made in

· for pas�ng light and heavy 

   woodchip & paper wallpapers 

   and vinyl wallpapers on mineral 

   surfaces and gypsum boards

· for 4-5 rolls (20-25 m²)



FOR VLIES-BASED WALLPAPERS
VLIES-ALAPÚ TAPÉTÁKHOZ 

PUFAS Euro 3000

kék kontroll ragasztó

PUFAS Euro 3000 

blue control adhesive

· vlies-alapú és gyapjútapéták-

   hoz

· csomómentesen kikeverhető

· kék indikátoros kontrollal

· száradás után á�etsző

· kb. 5 percen belül 

   használatra kész

· 200g: 5-6 tekercshez (25-30 m²)

· 300g: 8-9 tekercshez (40-45 m²⁾

ar�cle number/cikkszám:

200 g 1790123533

300 g 1790123535

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 200 g or 300g/box, 200 g vagy 

300 g/doboz

ar�cle number/cikkszám: 1650134764

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 250 g/box, 250 g/doboz

· vlies-alapú tapétákhoz

· hengerrel történő felvitelhez

   ajánljuk

· 5 perc ala� használatra kész!

· száradás után á�etsző

· 5-7 tekercshez (25-35 m²)

RASCH vlies ragasztóRASCH non-woven adhesive

· for vlies-based wallpapers 

· ideally suitable for applica�on

   by roller

· ready to use in ca. 5 min.

· dries to transparent finish

· for 5-7 rolls (25-35 m²)

PUFAS prémium 

tapétaragasztó

· extra erős tapétaragasztó

· tex�l- és vinyl-alapú tapéták-

   hoz

· vizes helyiségekhez is

· száradás után á�etsző

· 3 perc ala� használatra kész! 

· 4-5 tekercshez (15-20 m²)

RASCH premium

special adhesive

PUFAS GTV Roll-vlies 

tapétaragasztó

· extra erős tapétaragasztó

· sima és domború vlies-tapéták-

   hoz, tex�l-, szövet-, vinyl- és 

   nehéz tapétákhoz

· száradás után á�etsző

· 3-4 tekercshez (15-20 m²)

PUFAS GTV Roll-vlies adhesive

ar�cle number/cikkszám: 1650134765 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 200 g/box, 200 g/doboz

ar�cle number/cikkszám: 1790123536

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 200 g/box, 200 g/doboz

· for vlies- and woolbased 

   wallpapers

· mixing without lumps

· with blue controll indicator

· dries to transparent finish

· ready to use in ca. 5 min.

· 200g: for 5-6 rolls (25-30 m²)

· 300g: for 8-9 rolls (40-45 m²)

· extra strong adhesion

· for tex�le, vinyl, non-woven and

   metallic wallpapers

· also suitable for wet rooms

· dries to transparent finish

· ready to use in 3 min.

· for 4-5 rolls (15-20 m²)

Made in

Made in

Made in

Made in

· extra strong adhesion

· smooth and convex non-woven 

   wallpaper, tex�le, fabric, vinyl 

   and for heavy wallpapers

· dries to transparent finish

· for 3-4 rolls (15-20 m²)

SUPER STRONG ADHESIVES
EXTRA ERŐS TAPÉTARAGASZTÓK&



Rovitex Homedeco K�. H-7631 Pécs, Reménypuszta 8.

WALLCOVERING ADHESIVES & OTHER PRODUCTS
FALBURKOLAT-RAGASZTÓK & EGYÉB TERMÉKEK

D-C-WALL Ceramics 

ragasztó

D-C-WALL Ceramics

adhesive

· extra erős ragasztó diszperziós 

   ragasztóanyag

· nehéz falburkolatok és beltéri 

   ceramics-falburkolatokhoz

· minden �pusú tapétához és 

   bordűrhöz

· felhasználásra kész

· oldószermentes

· 750g = 4 m²

ar�cle number/cikkszám: 1650158415 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 750 g/box, 750 g/doboz

ar�cle number/cikkszám: 1770164363

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 750 g/box, 750 g/doboz

· extra erős ragasztó diszperziós 

   ragasztóanyag

· nehéz falburkolatok és beltéri 

   ceramics-falburkolatokhoz

· minden �pusú tapétához és 

   bordűrhöz

· felhasználásra kész

· oldószermentes

· 750g = 4 m²

PUFAS BW plus

tapétaragasztó

PUFAS BW plus adhesive

· extra strong dispercion adhesion 

· for heavy wall coverings & for 

   simple adhesive a�achment

· of ceramics in interior areas

· for all type of wallpapers

· ready to use

· solvent-free

· 750g = 4 m²

PUFAS cellulóz

makulatúra 

· kisimítja a durva felületeket

· kiegyenlí� a felszínt

· elősegí� a tapéta megtapadá-

   sát

· kb. 30 perc ala� használatra 

   kész! 

· 1 kg = 20-25 m²

PUFAS Euro 3000

pink control adhesive

ar�cle number/cikkszám: 1650161178 

packaging/kiszerelés: 

weight/súly: 1 kg/box,  1 kg/doboz

· extra strong dispercion adhesion 

· for heavy wall coverings & for 

   simple adhesive a�achment

· of ceramics in interior areas

· for all type of wallpapers

· ready to use

· solvent-free

· 750g = 4 m²

· smoothes rough surfaces

· promotes wallpaper adhesion

· ready to use in ca. 30 min.

· 1 kg = 20-25 m²

Made in

Made in

Made in


