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MATERIAŁY TŁUMIĄCE DRGANIA, WIBRACJE I REDUKUJĄCE HAŁAS 
 
 

 

 

maty tłumiące 

ACOUSTICS 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Acoustics 1.6   
 

• grubość maty:  1,6 mm  /  grubość folii alu:  60 µm  (0,06 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,21  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  17 szt. / 3,145 m2 

• waga:  2,93 kg/m2 
 

zastosowanie: niskobudżetowe wygłuszanie elementów karoserii 

pojazdów, maszyn, obudów urządzeń przemysłowych, sprzętu AGD 

1 szt. 10,00  
53,74 

1 opk. 169,00 

CTK Acoustics 2.0   
 

• grubość maty:  2,0 mm  /  grubość folii alu:  60 µm  (0,06 mm)   

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,24  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  16 szt. / 2,96 m2 

• waga:  3,57 kg/m2 
 

zastosowanie: niskobudżetowe wygłuszanie elementów karoserii 

pojazdów, maszyn, obudów urządzeń przemysłowych, sprzętu AGD 

1 szt. 11,20 
60,47 

1 opk. 179,00 

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2 

• materiał:  kompozyt na bazie butylu wzmacniany przetłaczaną aluminiowa folią z tłoczonym logo ACOUSTICS  

• zakres temperatury pracy:  -40°C do +120°C  

maty tłumiące 

PRACTIC 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Practic 2.0    
 

• grubość maty:  2,0 mm  /  grubość folii alu:  60 µm  (0,06 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,25  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  16 szt. / 2,96 m2 

• waga:  3,43 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, maska silnika, klapa bagażnika, boki 

bagażnika, boki nadwozia w busach i sam. dostawczych, AGD 

1 szt. 15,60 
84,12 

1 opk. 249,00 

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2                                                                                   

• materiał:  kompozyt butylu i polimerów wzmacniany przetłaczaną aluminiowa folią z tłoczonym logo CTK 

• zakres temperatury pracy:  -40°C do +130°C 

maty tłumiące 

STANDARD PROFESSIONAL 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 
 

 

CTK Standard Professional 2.0   
 

• grubość maty:  2,0 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,30  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  16 szt. / 2,96 m2 

• waga:  3,51 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, podłoga w kabinie i bagażniku, boczki 

drzwiowe, boki bagażnika, klapa silnika i bagażnika, osłony nadkoli 

1 szt. 25,00  
134,80 

1 opk. 399,00 

CTK Standard Professional 3.0   
 

• grubość maty:  3,0 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm)   

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,41  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  12 szt. / 2,22 m2 

• waga:  4,65 kg/m2 
 

zastosowanie: podłoga w kabinie i bagażniku, tunel środkowy, nadkola 

wewnętrzne i zewnętrzne, przegroda komory silnika 

1 szt. 30,00 
161,71 

1 opk. 359,00 

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2 

• materiał:  high-tech kompozyt kauczuku butylowego i specjalistycznych polimerów, bardzo wysoka lepkość i przyczepność do podłoża, przetłaczana 

wzmacniająca aluminiowa z nadrukowaną czarno-żółtą grafiką  

• zakres temperatury pracy:  -50°C do +140°C  

Materiały tłumiące CTK są bezpieczne w zakresie toksyczności i użytkowania, zgodnie w wymaganiami Unii Europejskiej (EC). Posiadają pozytywny i akceptowany we 

wszystkich krajach UE wynik badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 18.12.2006r - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).  



 

zestawy 
STANDARD PROFESSIONAL 

produkt / parametry 
CENA BRUTTO (zł) 

1 opk. za 1 m2 

 

CTK Standard Pro SpeakerKit – zestaw    
 

zestaw do ekonomicznego wytłumienia miejsc montażu głośników, w 

podstawowym stopniu ogranicza drgania blach pod oraz za głośnikiem  

• mata Standard Professional 2 mm - 4 szt. 25x25 cm / 0,25 m2 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,30  

• waga:  0,88 kg/opk. 
 

zastosowanie: blacha drzwi samochodowych pod oraz za głośnikiem 

1 opk. 45,00   

 

CTK Standard Pro DoorKit – zestaw    
 

zestaw do wygłuszenia pary drzwi samochodowych   

• mata Standard Professional 2 mm - 8 szt. 37x50 cm / 1,48 m2 

• pianka dźwiękochłonna LineFix 7 mm - 4 szt. 37x50 cm / 0,74 m2  

• pianka izolująca hałas Elastic 6 mm - 2 szt. 37x50 cm / 0,37 m2 

• waga:  5,47 kg/opk. 
 

zastosowanie: blachy i boczki drzwi samochodowych 

1 opk. 369,00  

 
 

maty tłumiące 

PREMIUM 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Premium 1.8     
 

• grubość maty:  1,8 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,31  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  16 szt. / 2,96 m2 

• waga:  2,70 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, boczki drzwiowe, dach, maska silnika, klapa 

bagażnika, błotniki, zewnętrzne plastikowe osłony nadkoli 

1 szt. 30,60 
165,20 

1 opk. 489,00 

CTK Premium 2.2     
 

• grubość maty:  2,2 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,36  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  15 szt. / 2,775 m2 

• waga:  3,07 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, podłoga, boki bagażnika, maska silnika,  

klapa bagażnika, błotniki, podszybie, plastikowe osłony nadkoli 

1 szt. 33,30 
179,82 

1 opk. 499,00 

CTK Premium 3.0   
 

• grubość maty:  3,0 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm)  

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,51  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  12 szt. / 2,22 m2 

• waga:  3,70 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, podłoga, tunel środkowy, przegroda komory 

silnika, podszybie, progi, nadkola wewnętrzne i zewnętrzne  

1 szt. 39,10 
211,26 

1 opk. 469,00 

CTK Premium 4.0   
 

• grubość maty:  4,0 mm  /  grubość folii alu:  100 µm  (0,1 mm)  

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,55  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  10 szt. / 1,85 m2 

• waga:  4,61 kg/m2 
 

zastosowanie: podłoga, tunel środkowy, przegroda komory silnika, progi, 

nadkola wewnętrzne i zewnętrzne 

1 szt. 45,90 
248,11 

1 opk. 459,00 

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2 

• materiał:  najwyższej jakości kompozyt gumy butylowej i polimerowych uszlachetniaczy, bardzo wysoka skuteczność tłumienia przy niskiej wadze, duża 

elastyczność, najwyższa przyczepność do podłoża, przetłaczana wzmacniająca folia aluminiowa z nadrukowaną czarno-białą grafiką 

• zakres temperatury pracy:  -60°C do +150°C 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

maty tłumiące 

DOMINATOR 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Dominator 2.0     
 

• grubość maty:  2,0 mm  /  grubość folii alu:  150 µm  (0,15 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,38  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  11 szt. / 3,85 m2 

• waga:  3,1 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, maska silnika, boki i klapa bagażnika 

1 szt. 35,00 
188,85 

1 opk. 559,00 

CTK Dominator 3.0     
 

• grubość maty:  3,0 mm  /  grubość folii alu:  150 µm  (0,15 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,54  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  9 szt. / 3,15 m2 

• waga:  4,1 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, cała podłoga w kabinie i w bagażniku, 

nadkola wewnętrzne i zewnętrzne, ściana grodziowa komory silnika 

1 szt. 41,60 
224,77 

1 opk. 499,00 

CTK Dominator 4.0       
 

• grubość maty:  4,0 mm  /  grubość folii alu:  150 µm  (0,15 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,58  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  7 szt. / 2,45 m2 

• waga:  5,1 kg/m2 
 

zastosowanie: cała podłoga, łuki nadkoli wewnętrznych i komory nadkoli 

zewnętrznych, tunel środkowy, przegroda komory silnika, progi 

1 szt. 47,90 
258,92 

1 opk. 479,00 

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2 

• materiał:  zaawansowany kompozyt na bazie poliizobutylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, kilku rodzajów wysokogatunkowej gumy butylowej 

oraz specjalnych dodatków i wypełniaczy, najwyższa przyczepność do podłoża, przetłaczana folia aluminiowa o grubości 150 µm z nadrukowaną czarno-

czerwoną grafiką, maty są przeznaczone do zastosowań w zaawansowanych systemach car audio SQ i ekstremalnych projektach car audio SPL 

• zakres temperatury pracy:  -60°C do +150°C 

maty tłumiące 

DOMINATOR SPL 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Dominator SPL 2.0     
 

• grubość maty:  2,0 mm  /  grubość folii alu:  200 µm  (0,2 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,38  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  11 szt. / 3,85 m2 

• waga:  3,1 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, maska silnika, boki i klapa bagażnika 

1 szt. 62,70 
178,96 

1 opk. 689,00 

CTK Dominator SPL 3.0     
 

• grubość maty:  3,0 mm  /  grubość folii alu:  200 µm  (0,2 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,54  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  9 szt. / 3,15 m2 

• waga:  4,1 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, cała podłoga w kabinie i w bagażniku, 

nadkola wewnętrzne i zewnętrzne, ściana grodziowa komory silnika 

1 szt. 73,30 
209,21 

1 opk. 659,00 

CTK Dominator SPL 4.0       
 

• grubość maty:  4,0 mm  /  grubość folii alu:  200 µm  (0,2 mm) 

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,29  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  7 szt. / 2,45 m2 

• waga:  5,1 kg/m2 
 

zastosowanie: cała podłoga, łuki nadkoli wewnętrznych i komory nadkoli 

zewnętrznych, tunel środkowy, przegroda komory silnika, progi 

1 szt. 85,70 
244,49 

1 opk. 599,00 

• wymiary arkusza:  50x70 cm  /  0,35 m2 

• materiał:  zaawansowany kompozyt na bazie poliizobutylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, kilku rodzajów wysokogatunkowej gumy butylowej 

oraz specjalnych dodatków i wypełniaczy, najwyższa przyczepność do podłoża, przetłaczana folia aluminiowa o grubości 200 µm z nadrukowaną czarno-

czerwoną grafiką, maty są przeznaczone do zastosowań w zaawansowanych systemach car audio SQ i ekstremalnych projektach car audio SPL 

• zakres temperatury pracy:  -60°C do +150°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIĘKSZY ROZMIAR 



MATERIAŁY WYCISZAJĄCE IZOLUJĄCE HAŁAS I TEMPERATURĘ 

 

pianki z zamkniętymi komórkami 

izolatory termo-akustyczne 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 
 

 

CTK TempoFix 4  
 

wodoodporna, samoklejąca pianka polietylenowa do izolowania wnętrza 

kabiny pojazdu przed hałasem drogowym i temperaturą 

• grubość:  4,0 mm  /  komórki zamknięte 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  30 szt. / 6,0 m2 

• waga:  0,12 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, nadkola (2x), klapa silnika i bagażnika, 

podłoga, boki bagażnika - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 16,00 
80,00 

1 opk. 480,00 

CTK TempoFix 8   
 

jak wyżej, lecz ze względu na mniejszą elastyczność (większa grubość), 

przeznaczona do montażu na płaskich powierzchniach 

• grubość:  8,0 mm  /  komórki zamknięte 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  15 szt. / 3,0 m2 

• waga:  0,28 kg/m2 
 

zastosowanie: płaskie powierzchnie drzwi, dachu, podłogi, klapy silnika i 

bagażnika - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 30,00 
150,00 

1 opk. 450,00 

 
 

 

CTK Elastic 6    
 

wodoodporna, bardzo elastyczna pianka z gumy kauczukowej do izolacji 

wnętrza pojazdu przed hałasem drogowym i temperaturą  

• grubość:  6,0 mm  /  komórki zamknięte o różnej wielkości 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  19 szt. / 3,8 m2 

• waga:  0,50 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, przegroda komory silnika, podszybie, 

nadkola, bagażnik, podłoga - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 24,00 
120,00 

1 opk. 456,00 

CTK Elastic 10    
 

materiał jak wyżej  

• grubość:  10,0 mm  /  komórki zamknięte o różnej wielkości 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  13 szt. / 2,6 m2 

• waga:  0,60 kg/m2 
 

zastosowanie: drzwi, dach, przegroda komory silnika, podszybie, 

nadkola, boki bagażnika - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 31,00 

155,00 

1 opk. 403,00 

 

 

CTK Elastic F6    
 

wodoodporna, bardzo elastyczna pianka kauczukowej z metalową folią 

do izolacji wnętrza pojazdu przed hałasem drogowym i temperaturą  

• grubość:  6,0 mm  /  komórki zamknięte 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  19 szt. / 3,8 m2 

• waga:  0,55 kg/m2 
 

zastosowanie: dach, klapa i przegroda komory silnika, podszybie, drzwi, 

klapa i boki bagażnika - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 26,00 
130,00 

1 opk. 494,00 

CTK Elastic F10    
 

materiał jak wyżej  

• grubość:  10,0 mm  /  komórki zamknięte o różnej wielkości 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  13 szt. / 2,6 m2 

• waga:  0,65 kg/m2 
 

zastosowanie: dach, klapa i przegroda komory silnika, podszybie, drzwi, 

klapa i boki bagażnika - jako druga warstwa na matę butylową 

1 szt. 33,00 

165,00 

1 opk. 429,00 

 
 
 



MATERIAŁY WYCISZAJĄCE DŹWIĘKOCHŁONNE 

 

pianki z otwartymi komórkami 

absorbery dźwięku 
produkt / parametry 

CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK CaiMat 8    
 

samoklejąca mata wyciszająca z prasowanej włókniny o dużej zdolności 

pochłaniania dźwięku (hałasu) w szerokim zakresie częstotliwości 

• grubość:  8,0 mm  /  struktura włóknista  /  gęstość 650 g/m2 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  20 szt. / 4,0 m2 

• waga:  0,80 kg/m2 
 

zastosowanie: dach, kokpit, słupki, nadkola, boki bagażnika, tunel, boczki 

drzwiowe, plastikowe panele - jako druga lub trzecia warstwa 

1 szt. 15,00 

75,00 

1 opk. 300,00 

 
 
 
 

 

CTK SilenceFix 5  
 

miękka, impregnowana pianka dźwiękochłonna do wyciszania hałasu i 

redukcji skrzypienia plastików, paneli i innych elementów wnętrza kabiny 

• grubość:  5,0 mm  /  komórki otwarte  /  klasa Profi  

• absorpcja dźwięku do 50% powyżej 1200 Hz 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  25 szt. / 5,00 m2 

• waga:  0,30 kg/m2 
 

zastosowanie: boczki drzwiowe, plastikowe panele, kokpit, słupki, 

konsola środkowa, dach, boki bagażnika - jako druga lub trzecia warstwa 

1 szt. 25,00 

125,00 

1 opk. 625,00 

CTK SilenceFix 10  
 

miękka, impregnowana pianka dźwiękochłonna do wyciszania hałasu i 

redukcji skrzypienia plastików, paneli i innych elementów wnętrza kabiny 

• grubość:  10,0 mm  /  komórki otwarte  /  klasa Profi 

• absorpcja dźwięku do 65% powyżej 1000 Hz 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  12 szt. / 2,40 m2 

• waga:  0,54 kg/m2 
 

zastosowanie: boczki drzwiowe, plastikowe panele, kokpit, słupki, 

konsola środkowa, dach, boki bagażnika - jako druga lub trzecia warstwa 

1 szt. 37,00 

185,00 

1 opk. 444,00 

 
 
 

 

CTK WaveFix 15  
 

najwyższej klasy, bardzo miękka pianka dźwiękochłonna z efektem 

pamięci kształtu o bardzo wysokiej zdolności pochłaniania dźwięku  

• grubość:  15,0 mm  /  komórki otwarte i zamknięte / klasa Premium 

• absorpcja dźwięku do 85% powyżej 700 Hz / działa od 100 Hz 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  10 szt. / 2,00 m2 

• waga:  0,75 kg/m2 
 

zastosowanie: boczki drzwiowe, dach, kokpit, słupki, konsola środkowa, 

tylne nadkola, boki i klapa bagażnika - jako druga lub trzecia warstwa 

1 szt. 46,00 

230,00 

1 opk. 460,00 

CTK WaveFix 35  
 

najwyższej klasy, bardzo miękka pianka dźwiękochłonna z efektem 

pamięci kształtu o bardzo wysokiej zdolności pochłaniania dźwięku  

• grubość:  35,0 mm  /  komórki otwarte i zamknięte / klasa Premium 

• absorpcja dźwięku do 90% powyżej 500 Hz / działa od 80 Hz 

• wymiary arkusza:  40x50 cm  /  0,20 m2  

• ilość arkuszy w opakowaniu:  5 szt. / 1,00 m2 

• waga:  1,35 kg/m2 
 

zastosowanie: dach, tylne nadkola, boki i klapa bagażnika, konsola 

środk., kokpit, ściana grodziowa silnika - jako druga lub trzecia warstwa 

1 szt. 84,00 

420,00 

1 opk. 420,00 

 
 

 

 

 

 

 

 



MATERIAŁY POMOCNICZE 

 

materiały pomocnicze produkt / parametry 
CENA BRUTTO (zł) 

za  1 szt.  /  1 opk. za 1 m2 

 

CTK Block PRO 2.0    
 

membrana akustyczna do skutecznego blokowania hałasu drogowego, 

prasowana włóknina na warstwie wysokogatunkowego polimeru o 

wysokich właściwościach adhezyjnych  
 

• grubość maty:  2,0 mm   

• MLF – skuteczność tłumienia:  0,25  

• wymiary arkusza:  37x50 cm  /  0,185 m2 

• ilość arkuszy w opakowaniu:  16 szt. / 2,96 m2 

• zakres temperatury pracy:  -40°C do +100°C 

• waga:  3,11 kg/m2 
 

zastosowanie: jako ostatnia (trzecia) warstwa na mocno hałasujących 

dolnych, poziomych elementach karoserii (podłoga, tunel środkowy, itp.) 

1 szt. 17,50 
94,26 

 

1 opk. 

 

279,00 

 

CTK FoilFix 200    
 

blacha aluminiowa z klejem do zamykania otworów technologicznych 
 

• grubość:  200 µm  (0,2 mm) 

• wymiary arkusza:  50x70 cm  /  0,35 m2 

• ilość arkuszy w opakowaniu:  10 szt. / 3,50 m2 

• waga:  0,69 kg/m2 
 

zastosowanie: jako pierwsza konstrukcyjna warstwa pod matę butylową 

przy zamykaniu otworów technologicznych lub jako lekka warstwa 

antywibracyjna i usztywniająca duże powierzchnie (np. dach) 
 

1 szt. 60,00 
171,43 

1 opk. 600,00 

  

CTK Defender Mastic  
 

elastyczna masa na bazie gumy butylowej o właściwościach 

antykorozyjnych, tłumiących i wyciszających hałas drogowy 
 

• zakres temperatury pracy:  -30°C do +80°C 

• wydajność przy warstwie o grubości 1mm:  1,2-1,5 kg/m2 

• zawartość 1 puszki:  2,0 kg  
 

zastosowanie: nakładać pędzlem na zewnętrzne elementy nadwozia  

(podłoga, progi, nadkola), zalecana łączna grubość warstw min. 2mm 

1 szt. 78,00  

  

CTK AntiCreak   
 

samoprzylepna taśma z miękkiej tkaniny syntetycznej do eliminacji 

skrzypienia i grzechotania plastikowych paneli, wiązek elektrycznych, itp.  

• grubość w stanie luźnym:  1,5 mm 

• grubość po ściśnięciu:  0,3-0,5 mm 

• wymiary (szer./dł.):  2 cm / 600 cm  (6m/rolka)  

• waga:  0,12 kg/rolka  
 

zastosowanie: miejsca połączeń plastikowych elementów i paneli kabiny, 

krawędzie boczków drzwiowych, złącza i wiązek elektrycznych  

1 szt. 38,00  - 

  

CTK SoftTape   
 

samoprzylepna bardzo miękka taśma ze spienionego poliuretanu do 

eliminacji trzasków i skrzypienia plastikowych paneli, wiązek elektr., itp.  

• grubość w stanie luźnym:  7,0 mm 

• grubość po ściśnięciu:  0,3-0,5 mm 

• wymiary (szer./dł.):  2 cm / 600 cm  (6m/rolka)  

• waga:  0,12 kg/rolka  
 

zastosowanie: miejsca połączeń plastikowych elementów i paneli kabiny, 

krawędzie boczków drzwiowych, złącza i wiązek elektrycznych  

1 szt. 37,00  - 

  

CTK Butyl Cord 6   
 

samoprzylepny elastyczny sznur uszczelniający na bazie kauczuku 

butylowego w postaci czarnej nieutwardzonej masy plastycznej  

• średnica:  6,0 mm 

• ilość w opakowaniu:  11 m / rolka  

• kolor:  czarny  

• waga:  0,36 kg/rolka  
 

zastosowanie: eliminacja trzasków plastikowych elementów, klipsów i 

dekorów, uszczelnianie wkrętów lamp i reflektorów samochodowych 

1 szt. 60,00  - 

 
 



 

 

CTK Roller 30/180 
 

rolka z nacinanym metalowym wałkiem poprawiającym skuteczność 

równomiernego dociskania mat tłumiących, drewniany uchwyt   

• szerokość wałka:  30 mm 

• długość całkowita:  180 mm   
 

zastosowanie: do równomiernego dociskania samoprzylepnych alu-

butylowych mat wygłuszających 

1 szt. 50,00  - 

 

CTK Roller 30/225 
 

materiał jak wyżej  

• szerokość wałka:  30 mm 

• długość całkowita:  225 mm   
 

zastosowanie: do równomiernego dociskania samoprzylepnych alu-

butylowych mat wygłuszających 

1 szt. 53,00  - 

 
 
 
 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dystrybucja w Polsce: 
 
 

ESSA, 35-230 Rzeszów, ul. Jana Robaka 7, Tel. 17 857-58-30 

sprzedaż online:  www.caraudiosklepy.pl      e-mail:  sklep@essa.com.pl 

                                                         sprzedaż hurtowa:  www.caraudio24.pl         e-mail:  hurt@essa24.pl 
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