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Kroxx
A „Cross“ és „Fix“ szavak összevonásával keletkezett Kroxx márkajel ragasztóink
erejét fejezi ki. A ragasztók arculatának tökéletesítése érdekében került sor
a változásra: a „C“ betıt felváltotta a „K“ betı, s így alakult ki a „Kroxx“ írásforma.

Jelszavunk „QUICK & STRONG“ [GYORSAN ÉS ERÃSEN].
Ez egyszerıen a pillanatragasztóink egész skálájára jellemzŒ gyors kötésre
és nagyfokú szilárdságra, valamint termékeink kiváló minŒségére utal.



Magunkról
A Kroxx Inc. céget 1982-ben alapították UNU Chemical Co., Ltd. néven,
s a kezdetekkor ciánakrilát ragasztókat, epoxigyantát és egyéb vegyszereket
szállított a vezetŒ koreai gazdasági társaságok részére.

1992-ben a társaság a pillanatragasztók csomagolóanyagát gyártó 
üzemmé alakult át, majd újabb lépésként bevezették a töltŒ és 
csomagoló automatákat. Ezt követŒen a gazdasági társaság 
a pillanatragasztók gyártására specializálódott, és jelentŒs helyet 
vívott ki magának a hazai és tengerentúli piacon egyaránt.

Egy japán céggel együttmıködve a 2005-ös évben megalkottuk 
a kiváló minŒségı pillanatragasztók egész skáláját, amelyeket új néven, 
Kroxx márkajellel vezettünk be a piacra. Ezután cégünk nevét is 
hamarosan megváltoztattuk, ekkor lett Kroxx Inc.

Tevékenységünkról
A Kroxx Inc. stabil cég, amely azzal a szándékkal folytatja kutató 
és fejlesztŒ tevékenységét, hogy jó eredményeket érjen el 
a ciánakrilát alapú ragasztók különbözŒ fajtáinak elŒállítása terén.

A Kroxx Inc. jelenleg nemcsak a háztartásokban, irodákban 
és az iparban használható ragasztókat állít elŒ, hanem speciális 
célokra alkalmas pillanatragasztókat is, tubusban vagy mıanyagból 
készült kis edénykében, melynek zárókupakjához ecsetet erŒsítettek.

A Kroxx Inc. 1990-ben jelent meg a kozmetikai cikkek piacán, 
mégpedig a mıkörmök felragasztására kifejlesztett, különbözŒ 
színı ragasztókkal. Azóta a cég az európai és észak-amerikai 
kozmetikai ipar megbízható beszállítójaként nagyon jó nevet vívott ki magának.

A Kroxx Inc. eleget téve különbözŒ ügyfelei igényeinek, a pillanatragasztók 
csomagolását az ügyfelek kérésére az Œ saját jelzésükkel látja el.

A Kroxx Inc. cégnek továbbra is szándékában áll komoly összegeket
fordítani a meglévŒ gyártási technológiák tökéletesítésére és az új technológiák
kialakítására. Egyúttal mindent megtesz annak érdekében, hogy kielégítse
az ügyfelek igényeit, hogy termékei minél jobb minŒségıek és versenyképesek
legyenek.



HÁZTARTÁS ÉS IRODA

A Kroxx Home & Office csoportba tartozó termékek alkalmasak elektronikus készülékek,
kŒszobrocskák, üvegbŒl, gumiból, porcelánból készült dolgok, keményfából készült bútorok,
játékok és egyéb tárgyak javítására.

• Széles választék, különböző felhasználási lehetőség
• Néhány másodperc alatt ragaszthatunk vele
• Egyszerű felhasználás
• Az anyagok széles skálájának ragasztására alkalmas

Kiváló minŒségı pillanatragasztókat gyártunk

HÁZTARTÁS ÉS IRODA      KROXX 301-es széria



nn KROXX 301-es széria

KROXX 301

•Kódszám: KH002

•Termékleírás: Nagy teljesítményı pillanatragasztó. Megragasztja
az eltört tárgyakat, összeköti a repedéseket, nyílásokat.

•Az applikátor típusa: Az edényke zárókupakja el van látva a
ragasztó finom  adagolását biztosító csúcsos végzŒdéssel.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,
bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.

301

•Kódszám: KH003, KH004, KH005
•Az applikátor típusa: A ragasztó záró-

kupakja fémtüskével van ellátva, amely
megakadályozza az applikátor nyílásának
eltömŒdését.

•Tömege: 20 g, 50 g, 100 g
•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok

többsége, gumi, textília, bŒr, vinil, papír és
egyéb ragasztására.
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KROXX 301

•Kódszám: KH001

•Termékleírás: Nagy teljesítményı pillanatragasztó. Megragasztja
az eltört tárgyakat, összeköti a repedéseket, nyílásokat.

•Az applikátor típusa: A ragasztó zárókupakja fémtüskével van ellát-
va, amely megakadályozza az applikátor nyílásának eltömŒdését.

•Tömege: 20 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,
bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.



Legmegbízhatóbb termékek és legjobb szerviz

KROXX GEL

•Kódszám: KH006

•Az applikátor típusa: A ragasztó olyan zárókupakkal kerül forgalom-

ba, mely teljesen behúzva automatikusan átszúrja a tubus mem-
bránját. A ragasztó zárókupakja fémtüskével van ellátva, amely
megakadályozza az applikátor nyílásának eltömŒdését.

•Az applikátor típusa: A ragasztó olyan zárókupakkal kerül forgalom-

ba, mely teljesen behúzva automatikusan átszúrja a tubus mem-
bránját. A ragasztó zárókupakja fémtüskével van ellátva, amely
megakadályozza az applikátor nyílásának eltömŒdését.

•Tömege: 3 g

•Felhasználás: Alkalmas kerámia, balzafa, fa, kemény mıanyagok

ragasztására, öntvények és egyéb pórusos felületek javítására.

HÁZTARTÁS ÉS IRODA

HÁZTARTÁS ÉS IRODA    KROXX Egyéb termékek



KROXX POWER DROP

•Kódszám: KH007

•Termékleírás: Nagy teljesítményı híg pillanatragasztó, melynek

jellemzŒje az erŒs és tartós ragasztóképesség.

•Az applikátor típusa: Kialakítása alkalmassá teszi a finom

applikációra és az adagolt ragasztó mennyiségének ellenŒrzésére.

•Tömege: 5 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,

bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.

KROXX PEN

•Kódszám: KH008

•Termékleírás: Nagy teljesítményı hígabb pillanatragasztó, precíz,

finom munkákhoz.

•Az applikátor típusa: Összenyomható pontapplikátor, a gyermekek

megóvását szolgáló biztonsági zárókupakkal.

•Tömege: 3 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,

bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.

KROXX BRUSH TOUCH

•Kódszám: KH009

•Termékleírás: Applikációs ecsettel ellátott pillanatragasztó, kiválóan

alkalmas nagyobb vagy nehezen elérhetŒ felületekre.

•Az applikátor típusa: A ragasztó zárókupakja praktikus applikációs

ecsettel van ellátva.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,

bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.

KROXX MAGIC DROP

•Kódszám: KH010

•Termékleírás: Nagyon híg pillanatragasztó, melynek jellemzŒje

a nagyon rövid kötési idŒ.

•Az applikátor típusa: Pontos adagolást biztosító finom applikátor.

Praktikus alátéttel ellátott csomagolásban kerül forgalomba.

•Tömege: 2 g

•Felhasználás: Alkalmas fa, a mıanyagok többsége, gumi, textília,

bŒr, vinil, papír és egyéb anyagok ragasztására.
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IPAR 

A Kroxx Industrial csoportba tartozó termékek által olyan eszközökkel bŒvül a jelenleg kínált
pillanatragasztók sora, amelyek széles körben alkalmazhatók, például elektronikai berendezések
gyártása során, az autóiparban, formatervezŒ mıhelyekben, a bútorgyártás során, tervezŒ
és gyártó mıhelyekben.

•Nagy teljesítmény és rövid kötési idő
•Egyszerű felhasználás
•Nagy terhelhetőség
•Alkalmas nehezen ragasztható anyagok ragasztására

Eljutunk a világ mind a négy sarkába

IPAR   KROXX



KROXX EQ

•Kódszám: KE001

•Termékleírás: Nagy teljesítményı nagyon híg pillanat
ragasztó, melynek jellemzŒje a nagyon rövid kötési idŒ.

•Az applikátor típusa: Az edénykét a finom munka végzésére
alkalmas, vékony, csúcsos applikátorral ellátva forgalmazzák.

•Tömege: 20 g, 50 g

•Felhasználás: Alkalmas fém, parafa, üveg, ásványok,
a mıanyagok többsége, gumi és egyéb anyagok
ragasztására.

KROXX DF

•Kódszám: KE002
•Termékleírás: Nagyon híg pillanatragasztó,

sokféle felhasználási lehetŒséggel.
•Az applikátor típusa: Az edénykét a finom munka végzésére

alkalmas, vékony, csúcsos applikátorral ellátva forgalmazzák.
•Tömege: 20 g, 50 g
•Felhasználás: Alkalmas a gépkocsik ütközŒjének, márvány, kŒ

és egyéb, nagyon nehezen ragasztható anyagok megra-
gasztására.

KROXX W-100

•Kódszám: KE003

•Termékleírás: Pórusos anyagok ragasztásához
kifejlesztett speciális pillanatragasztó.

•Az applikátor típusa: Az edénykét a finom munka végzésére
alkalmas, vékony, csúcsos applikátorral ellátva forgalmazzák.

•Tömege: 20 g, 50 g

•Felhasználás: Alkalmas fa és egyéb pórusos anyagok
ragasztására.
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KÖRÖMÁPOLÁS

KROXX NAIL GLUE

•Kódszám: KN002

•Termékleírás: Javítja és erŒsíti a természetes körmöket, ideális
mindenféle mıkörömhöz, és alkalmas a köröm hegyére.

•Tömege: 2 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 6000 db

KROXX NAIL GLUE

•Kódszám: KN001
•Termékleírás: Legrövidebb ragasztási idŒ, nagyon gyors

applikációra alkalmas.
•Tömege: 1 g
•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.
•Csomagolás: 1 karton / 8000 db

HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

➀ Távolítsa el a lakkot, és alaposan tisztítsa meg a körmöket.
➁ Tegyen egy csepp ragasztót a körömre, a letört körömre vagy a köröm hegyére.
➂ Helyezze fel a mıkörmöt, és finoman lenyomva tartsa 10-15 másodpercig.
➃ A megragasztott körmök alakíthatók reszelŒvel vagy körömfényesítŒvel.
➄ A ragasztó minden egyes használata után törölje meg az applikátor csúcsát,

és erŒsen zárja le az edénykét.

KÖRÖMRAGASZTÓ
A Kroxx körömragasztó alkalmas a töredezett kör-
mök megragasztására, vékony védŒréteget alkot,
és rögzíti a mıkörmöt a természetes körömhöz.

•Néhány másodperc alatt megköt a körmön és felra-
gasztható vele a műköröm. 

•Gyors szilárdulás és tartós ragasztóképesség
•A körmökkel szemben kíméletes

KÖRÖMÁPOLÁSRA ALKALMAS TERMÉKEK      KROXX Körömragasztó



KROXX NAIL GLUE

•Kódszám: KN003

•Termékleírás: Az eldugulástól mentes applikátorral és praktikus
zárókupakkal ellátott edénykét akár naponta magával viheti.

•Tömege: 3 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 2000 db

KROXX BRUSH-ON NAIL GLUE

•Kódszám: KN004

•Termékleírás: Megragasztja a repedezett és töredezett körmöket.
Zárókupakja praktikus ecsettel van ellátva. Maximális erŒsségı
és tartós ragasztó.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 1000 db

KROXX PINK NAIL GLUE

•Kódszám: KN005

•Termékleírás: A rózsaszínı ragasztó a köröm természetes hatását
kelti. ErŒsíti a természetes körmöket és tartós.

•Tömege: 2 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 6000 db

KROXX PINK NAIL GLUE

•Kódszám: KN006

•Termékleírás: A rózsaszínı ragasztó a köröm természetes
hatását kelti. Az eldugulástól mentes applikátorral és praktikus
zárókupakkal ellátott edénykét akár naponta magával viheti.

•Tömege: 3 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 2000 db

KROXX BRUSH-ON PINK NAIL GLUE

•Kódszám: KN007

•Termékleírás: A rózsaszínı ragasztó a köröm természetes

hatását kelti, zárókupakja praktikus ecsettel van ellátva.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 1000 db
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KROXX NAIL GLUE

•Kódszám: KN008

•Termékleírás: A meghosszabbított applikátor finom csúcsa a ragasztó
finom adagolását és egyszerı alkalmazását teszi lehetŒvé. A biztonsá-
gos tárolás érdekében alátéttel ellátott csomagolásban forgalmazzák.

•Tömege: 2 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

BLISZTERES CSOMAGOLÁS

KROXX NAIL GLUE

•Kódszám: KN009

•Termékleírás: Alkalmas a körmök megerŒsítésére, javítására
és megragasztására. Az eldugulástól mentes applikátorral és praktikus
zárókupakkal ellátott edénykét akár naponta magával viheti.

•Tömege: 3 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

KROXX BRUSH-ON NAIL GLUE

•Kódszám: KN010

•Termékleírás: Megragasztja a repedezett és töredezett
körmöket. Maximális erŒsségı és tartós ragasztó, zárókupakja
praktikus ecsettel van ellátva.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

KROXX BRUSH-ON PINK NAIL GLUE

•Kódszám: KN011

•Termékleírás: A rózsaszínı ragasztó a köröm természetes

hatását kelti, zárókupakja praktikus ecsettel van ellátva.
Maximális erŒsségı és tartós ragasztó.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és természetes körmökre.

KÖRÖMÁPOLÁSRA ALKALMAS TERMÉKEK    KROXX Körömragasztó és ragasztóeltávolító



KROXX GLUE OFF

•Kódszám: KG001

•Termékleírás: Ragasztóeltávolító finom applikátorral ellátva.

•Tömege: 5 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és rosszul felragasztott körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 2000 db

KROXX GLUE OFF

•Kódszám: KG002

•Termékleírás: Ragasztóeltávolító finom applikátorral ellátva.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és rosszul felragasztott körmökre.

•Csomagolás: 1 karton / 15000 db

KROXX GLUE OFF

•Kódszám: KG003

•Termékleírás: Ragasztóeltávolító finom applikátorral ellátva.

•Tömege: 5 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és rosszul felragasztott körmökre.

KROXX GLUE OFF

•Kódszám: KG004

•Termékleírás: Ragasztóeltávolító finom applikátorral ellátva.

•Tömege: 10 g

•Felhasználás: Mıkörmökre és rosszul felragasztott körmökre.

RAGASZTÓELTÁVOLÍTÓ
A Kroxx Glue-off elŒsegíti a ragasztó
eltávolítását, és a természetes köröm
károsítása nélkül  eltávolítja a mıkörmöket.

HASZNÁLATÁNAK MÓDJA
• Cseppentsen 3-5 cseppet a köröm kerületére és a köröm alá.
• Lassan, fokozatosan válassza le a mıkörmöt a természetes körömrŒl.

QUICK & STRONG KROXX    12 | 13



Termék

KROXX 301

KROXX GEL

KROXX POWER DROP

KROXX PEN

KROXX BRUSH TOUCH

KROXX MAGIC DROP

KROXX EQ

KROXX DF

KROXX W-100

Közepes

Magas

Alacsony
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Viszkozitás
Ragasztási

idŒ
(s)

Gumi Mıanyagok Fém Fa
Nehezen

ragasztható
anyagok

MÙSZAKI ADATOK
A Kroxx ragasztók különbözŒ típusait az alábbiakban tüntettük fel. A ragasztó
mindegyik típusa másféle. ElsŒsorban a ragasztási idŒben, viszkozitásban és azon
anyagok sokféleségében mutatkozik a különbség, amelyek ragasztására alkalmasak.
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° – az üzemi feltételeknek megfelelŒen használható
§ – alkalmas

nn A KROXX RAGASZTÓK SZÁRADÁSÁNAK GYORSASÁGA ÉS VISZKOZITÁSA

MÙSZAKI ADATOK      KROXX



nn A KROXX RAGASZTÓK JELLEMZÃI

1) A ragasztás gyorsasága
A Kroxx ragasztó idŒt takarít meg az anyagok néhány másodperc alatt történŒ gyors és szilárd
kötésével.

2) A ragasztás gyorsasága
A Kroxx ragasztó felhasználásának sokféleségétŒl függŒen, különbözŒ cseppfolyós változatban
és különbözŒ csomagolásban kapható.

3) Egyetlen összetevŒjı cseppfolyós ragasztótípus
A Kroxx ragasztó egyetlen összetevŒjı cseppfolyós ragasztótípus. Az anyaggal vagy a levegŒvel
érintkezve megszilárdul. A ragasztó oly módon polimerizálódik és szilárdul meg, hogy a levegŒben
vagy a ragasztandó anyagok felületén levŒ nagyon kis mennyiségı nedvességre reagál.

4) Az eredmény
Ragasztás után a ragasztó felülete színtelen és átlátszó, tiszta és attraktív hatást kelt.

nn A KROXX RAGASZTÓK FELHASZNÁLÁSA

1) A ragasztás során az anyagok felületét meg kell tisztítani az olajtól, portól, rozsdától
és egyéb szennyezŒdésektŒl.

2) Ezt követŒen kell és csak az egyik ragasztandó felületre felvinni a kis mennyiségı
ragasztót, általában egy cseppet 5-6 cm2-re.

3) Az összeragasztandó részeket tartsuk szorosan összenyomva 5-30 másodpercig.
4) Az applikátor nyílásáról száraz törlŒvel távolítsuk el a ragasztó maradékát, majd szorosan

csavarjuk rá a zárókupakot.

nn A KROXX RAGASZTÓK TÁROLÁSA
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Ne tegye ki a ragasztót magas hŒmérsékletnek és nagyfokú nedvességnek! Hıvös, száraz
helyen tárolja!

Nedvesség: a KROXX ragasztót ne tegye ki nedvességnek, mert már a levegŒ nagyon kis
nedvességtartalma esetén is bekövetkezhet a polimerizáció és a szilárdulás.

Napsugárzás és meleg: a KROXX ragasztót ne tegye ki magasabb hŒmérsékletnek
vagy közvetlen napsugárzásnak. A ragasztót hıvös és sötét helyen tárolja!


