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BOSTIK
SEALING & BONDING PRO

BOSTIK,
SPECJALISTA
W DZIEDZINIE
PRODUKTÓW
DEDYKOWANYCH DLA
PROFESJONALISTÓW
Produkty Bostik znajdują zastosowanie przy budowie
i renowacji wielu znanych obiektów na całym
świecie. Sprawdzają się w ekstremalnych warunkach,
niestandardowych projektach czy innych wymagających
rozwiązaniach. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy
zaprojektowaliśmy nową, profesjonalną linię klejów
montażowych i uszczelniaczy, którą mamy przyjemność
zaprezentować w tym katalogu. Stworzony w ten sposób
asortyment został zdefiniowany i podzielony wg obszaru
zastosowania na strategiczne segmenty rynkowe,
co znajduje odzwierciedlenie w układzie graficznym
opakowania i komunikacji marketingowej.
W efekcie powstała bogata oferta, gdzie w ramach każdego
z segmentów dopasowaliśmy produkty wg technologii,
charakterystyki i pozycji rynkowej. Począwszy od klejów
i uszczelniaczy pod kątem typowych prac budowlanych
lub remontowych, po wyroby specjalne, niszowe, do wąsko
zdefiniowanych zastosowań. Niezastąpione w jasno
określonych warunkach, np. do nietypowych czy rzadkich
materiałów albo spełniające najbardziej restrykcyjne
wymogi norm środowiskowych czy energetycznych. Linia
profesjonalnych klejów montażowych i uszczelniaczy Bostik
to globalny koncept produktowy, oparty o międzynarodowe
nazewnictwo, nazwy handlowe powiązane z kodami
produktowymi, których poznanie i zrozumienie daje
odpowiedź na wiele kwestii, jak: baza chemiczna produktu,
pozycja rynkowa, system wiązania itp.
Naszym celem jest stworzenie grupy zadowolonych
i lojalnych klientów - wykonawców, dla których wysoka
jakość niejedno ma imię.

NASZ ZESPÓŁ TO TWÓJ ZESPÓŁ
Prezentowany asortyment obejmuje produkty
stworzone dla profesjonalistów, branżystów,
jednym słowem dla zawodowców. Dla ludzi,
których cechuje wysoka kultura techniczna,
dbałość o detale, poszukujących nowatorskich,
a zarazem optymalnych rozwiązań.

KATALOG PRODUKTÓW
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Szczegółowy spis produktów na str. 54
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ŁAZIENKA
I KUCHNIA

SZKLENIE

BUDOWNICTWO
OGÓLNE:
POSADZKI
I FASADY

PIANY
MONTAŻOWE

ŚRODKI
CZYSZCZĄCE

PISTOLETY
DO KLEJÓW
I USZCZELNIACZY

LEGENDA
do zastosowań wewnętrznych

polecany do dużych obciążeń

do zastosowań zewnętrznych

szybkoschnący klej
(wstępne wiązanie w ciągu
15 min. od aplikacji)

do zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych

odpowiedni do pomieszczeń
sanitarnych (łazienki, kuchnie,
toalety)

do zastosowań zewnętrznych,
w miejscach szczególnie narażonych na działanie deszczu

idealny do miejsc wystawionych
na działanie wody

szczególnie przydatny pod kątem
malowania za pomocą farb
i lakierów

idealny do uszczelnień ceramiki
sanitarnej

malowalny za pomocą farb
i lakierów

trwale elastyczny (zdolność
odkształceń 25%)

wolny od rozpuszczalników
szkodliwych dla zdrowia
i środowiska

odporny na promieniowanie UV

doskonałe właściwości robocze
(wygodna aplikacja i prosta
obróbka)

do szklenia okien

wygodny w aplikacji

maksymalna wydajność do 65 L

łatwa aplikacja

maksymalna wydajność do 40 L

wypełnia rysy, ubytki,
nierówności

produkt do czyszczenia
pistoletów do aplikacji pian
poliuretanowych

wysoka przyczepność

produkt pod ciśnieniem do
aplikacji metodą natrysku

bardzo wysoka przyczepność

podczas pracy stosować
rękawiczki ochronne

szlifowalny po wyschnięciu

produkt do czyszczenia

malowalny bez ryzyka spękań
i odbarwień w powłoce farby

obróbka (czas cięcia) 30 minut
od aplikacji

wysoka odporność mechaniczna

do zastosowań przy
temperaturze otoczenia do -15°C

zastępuje mocowanie
mechaniczne

wysoka odporność na
wodę i działanie warunków
atmosferycznych

natychmiastowa przyczepność
bez podpierania

zaawansowana technologia

KATALOG PRODUKTÓW
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ETYKIETA

SPOSÓB
POZYCJONOWANIA
PRODUKTÓW

NAZWA
UZUPEŁNIAJĄCA

NAZWA RODZINY
PRODUKTU

POZYCJONOWANIE
JAKOŚCIOWE
BAZA CHEMICZNA
NAZWA OPISOWA
W 3 JĘZYKACH
KOLOROWY PASEK
Z NAZWĄ SEGMENTU
ZASTOSOWANIA
ILUSTRACJA
UŻYCIA

KLUCZOWA
KORZYŚĆ
WIODĄCE CECHY
PRODUKTU
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NAZWA RODZINY PRODUKTÓW

ACRYLIC
SILICONE
GLASS’N’SEAL
SEAL’N’FLEX
SEAL’N’BOND
FOAM’N’FILL

Akryl
Silikon
Uszczelniacz szklarski
Uszczelniacz elastyczny
Uszczelniacz i klej (2 w 1)
Piana montażowa

NAZWA
UZUPEŁNIAJĄCA

SEAL’N’FLEX PREMIUM P795
BAZA CHEMICZNA

A = Akryl
S = Silikon
P = Poliuretan
H = Hybryda
B = Bitum / Butyl

GRADACJA JAKOŚCIOWA
(KOLOR + 1 CYFRA)

■
■
■
■

Dobry
Lepszy
Najlepszy
Specjalistyczny

3XX
5XX
7XX
9XX

SEGMENT ZASTOSOWANIA

■ KLEJE MONTAŻOWE
■ BUDOWNICTWO OGÓLNE:
KLEJE I USZCZELNIACZE 2 W 1

■ BUDOWNICTWO OGÓLNE :
POSADZKI I FASADY
■ DACH I KOMIN

■ FARBY I DEKORACJA

■ PIANY MONTAŻOWE

■ ŁAZIENKA I KUCHNIA

■ ŚRODKI CZYSZCZĄCE

■ SZKLENIE

■ PISTOLETY DO KLEJÓW
I USZCZELNIACZY
KATALOG PRODUKTÓW

7

KLEJE
MONTAŻOWE
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KLEJE MONTAŻOWE

H780 SUPERGRIP INVISIBLE

HYBRYDOWY KLEJ-USZCZELNIACZ TRANSPARENTNY
Trwale elastyczny, przezroczysty klej-uszczelniacz hybrydowy. Uszczelnienia
ogólnobudowlane wewnątrz pomieszczeń, klejenie drobnych elementów
wykończeniowych, w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, suchymi
i lekko wilgotnymi, chłonnymi i niechłonnymi, w pionie i poziomie. Uszczelnianie
połączeń parapetów, półek, ram, sztukaterii, listew wykończeniowych, cokołów,
paneli. Klejenie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, lad, blatów, mebli
szklanych.
-

trwale elastyczny
krystalicznie przezroczysty – niewidoczna spoina (chronić przed UV)
technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
bardzo dobra przyczepność do większości materiałów (nie stosować
do szklenia, dylatacji, luster, szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)
niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
dopuszczony do kontaktu z żywnością
wysoka odporność mechaniczna
znikoma woń

Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-INT
- DWU nr 15001011‑1501
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211079

bezbarwny

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
290 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595211079

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46

KATALOG PRODUKTÓW
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KLEJE MONTAŻOWE

H785 HIGH TACK

HYBRYDOWY ULTRA SILNY KLEJ ELASTYCZNY
Klej hybrydowy jednoskładnikowy o natychmiastowej przyczepności bez
podpierania, do klejenia ciężkich, mocno obciążonych lub wielkogabarytowych
elementów, wykonanych z takich materiałów, jak: kamień, beton, ceramika
budowlana, glazura, terakota, gres, szkło, drewno i materiały drewnopochodne,
stal, metale. Klejenie cokołów, parapetów, listew, płytek, luster, betonu
architektonicznego, galanterii betonowej itp.
-

natychmiastowy chwyt bez podpierania
wysoka gęstość i lepkość (klej ze specjalnym aplikatorem typu „V”)
trwale elastyczny
technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
bardzo dobra przyczepność do większości materiałów, gładkich
i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych, w pionie i poziomie
(nie stosować do kamienia naturalnego, styropianu itp.)
niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
bardzo wysoka odporność fizyczna i mechaniczna
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne
znikoma woń

Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211093
BOK214704
BOK214728

biały
szary
czarny

Rodzaj
opakowania
kartusz
folia alu
folia alu

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
290 ml
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
660
660

Kod EAN
8711595211093
8711595214704
8711595214728

KLEJE MONTAŻOWE

H910 SUPERGRIP FAST CURE
HYBRYDOWY KLEJ SZYBKOSCHNĄCY

Klej hybrydowy jednoskładnikowy, o rekordowo szybkim przyroście siły
przyczepności do powierzchni. Do klejenia szerokiego zakresu lekkich i ciężkich
materiałów: ceramika, kamień, glazura, beton, stal, aluminium, miedź, cynk
i inne metale, drewno, szkło, PU, PCW, HPL. Klejenie okładzin, paneli ściennych,
listew wykończeniowych, progów, parapetów, stolarki meblowej, profili, ram
i konstrukcji podobnego typu.
- ekstremalnie krótki czas schnięcia - 80% wytrzymałości końcowej już
po 15 minutach od złączenia klejonych materiałów
- czas podparcia tylko 15 minut
- całkowity czas schnięcia 1 h – możliwe pełne obciążenie
- cienka, niewidoczna spoina do 2 mm grubości – klej cienkowarstwowy
o wysokiej wydajności
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów (nie stosować
do luster, szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność mechaniczna – twardość Shore A 78
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK210904

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
290 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595210904

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO OGÓLNE
KLEJE I USZCZELNIACZE
2w1
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BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 w 1

H550 SEAL’N’BOND ALL-IN-ONE

HYBRYDOWY SUPER MOCNY KLEJ-USZCZELNIACZ
Trwale elastyczny klej-uszczelniacz hybrydowy do uszczelnień ogólnobudowlanych oraz dylatacji fasadowych i posadzkowych (beton, ceramika budowlana,
tynki, gipsy, drewno i materiały drewnopochodne, kamień, szkło, PU, PCW, HPL,
stal emaliowana, stal nierdzewna, metale, włóknocement). Klejenie materiałów
budowlanych oraz elementów wykończeniowych, wewnątrz i na zewnątrz,
także w pomieszczeniach sanitarnych i w miejscach przeznaczonych
na składowanie żywności (magazyny, chłodnie, kontenery, suszarnie, zakłady
przetwórstwa spożywczego itp.). Przyklejanie materiałów izolacyjnych,
parapetów, progów, listew wykończeniowych, płytek, paneli.
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów,
gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster,
szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)
- maksymalna wytrzymałość na zerwanie 2,2 MPa
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
- wysoka odporność fizyczna (na grzyby i pleśnie)
- wysoka odporność mechaniczna (na drgania, wibracje)
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji
w posadzkach i ciągach pieszych)
- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi w przypadku nadmiernej wilgotności
w czasie schnięcia
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych
- dopuszczony do kontaktu z żywnością
- znikoma woń
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651‑4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 55001026‑1501
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211352
BOK211376
BOK211338
BOK211390
BOK214605
BOK214629
BOK214643
BOK214667
BOK214681

biały
szary
brązowy
czarny
biały
szary
czarny
biały
czarny

Rodzaj
opakowania
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz

Pojemność
290 ml
290 ml
290 ml
290 ml
600 ml
600 ml
600 ml
400 ml
400 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
1 248
1 248
1 248
660
660
660
900
900

Kod EAN
8711595211352
8711595211376
8711595211338
8711595211390
8711595214605
8711595214629
8711595214643
8711595214667
8711595214681
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FARBY
I DEKORACJA
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FARBY I DEKORACJA

A325 UNIVERSAL ACRYLIC
AKRYL UNIWERSALNY

Malowalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć,
rys i połączeń podobnego typu (o niewielkiej ruchomości) w ścianach
i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń
w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych,
parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów,
gzymsów, kasetonów, rozet.
-

trwale plastyczno-elastyczny
po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
odporny na spękania i rysy skurczowe
bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001011‑1501
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK208383

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595208383

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO
FARBY
I DEKORACJA
OGÓLNE

A585 PAINTERS ACRYLIC

AKRYL MALOWALNY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Malowalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys
i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie,
szpachle, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k,
listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych,
konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.
-

trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
wysoka zdolność odkształceń +/- 12,5%
nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
odporny na spękania i rysy skurczowe
doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT 12,5P
- DWU nr 11001031‑1501
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214582

szary

Rodzaj
opakowania
folia alu

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
660

Kod EAN
8711595214582

BUDOWNICTWO
FARBY I DEKORACJA
OGÓLNE

A930 EASY FILLER PRO

AKRYL SZYBKI SZPACHLOWY DO SZLIFOWANIA
Ultralekki, idealnie biały, malowalny, gotowy do użycia uszczelniacz i szpachla,
do szybkich napraw i połączeń wewnątrz pomieszczeń. Do zaprawek,
wypełniania spoin, otworów, ubytków, maskowania łbów po wkrętach, naprawy
rys, pęknięć, uszczelniania szczelin w tynkach, gipsach, płytach g-k, bloczkach,
betonie, drewnie, stiukach itp. Sucha zabudowa, montaż szaf wnękowych,
stolarki meblowej, paneli ściennych itp.
- 2 w 1 - połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia
masą szpachlową
- do połączeń statycznych lub o małej odkształcalności
- po 20 minutach malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys
i odbarwień farby
- do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka rys
skurczowych
- znikomy ubytek masy - zapewnia estetyczną fugę o równej i płaskiej
powierzchni
- po wyschnięciu szlifowalny
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- nie ścieka
Dokumentacja
- PN-EN 13963: 1A
- DWU nr 18001001‑1501
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK208406

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595208406

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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FARBY I DEKORACJA

A975 PREMIUM PAINTABLE

AKRYL PREMIUM MALOWALNY BEZ RYS I ODBARWIEŃ
Unikalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć,
rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy,
gładzie, szpachle, drewno). Opracowany wspólnie z producentami farb w celu
zapewnienia komfortowego i skutecznego malowania fug akrylowych, bez
spękań i odbarwień farby. Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt
g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf
wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów,
kasetonów, rozet.
- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- szczególnie rekomendowany do malowania farbami wodnymi
i syntetycznymi – wysoka kompatybilność
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys
i odbarwień farby
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001101‑1501
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK208444

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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KATALOG PRODUKTÓW

Pojemność
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595208444

FARBY I DEKORACJA

A980 INSTANTLY PAINTABLE
AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz akrylowy o natychmiastowej malowalności.
Do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, a także szczelin i połączeń
ścian i sufitów (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle). W szczególności
przeznaczony do szybkiego malowania metodą mokre na mokre, za pomocą
farb wodnych, rozpuszczalnikowych i hybrydowych (wałkiem, pędzlem
lub natryskiem). Uszczelnianie naroży w zabudowie z płyt g-k, listew
wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych,
konstrukcji schodów, ram okien i drzwi.
-

natychmiast malowalny metodą mokro na mokro
trwale plastyczno-elastyczny (nigdy nie twardnieje)
zachowuje kolor farby (odporny na odbarwienia)
minimalizuje ryzyko spękań i rys w powłoce farby (wysoka kompatybilność
z farbami)
wyjątkowo krótki czas obróbki (do 2 minut)
do zastosowań wewnętrznych
znikomy skurcz (odporny na rysy skurczowe)
bez rozpuszczalników (znikoma woń)
nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-INT
- DWU nr 11001221‑1501
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK208703

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
300 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595208703

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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FARBY I DEKORACJA

A545 DECO ADHESIVE

KLEJ AKRYLOWY – DEKORACJE I WYKOŃCZENIA
Wodny klej akrylowy do mocowania wewnątrz pomieszczeń niewielkich
lub lekkich materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych.
Przyklejanie płytek dekoracyjnych, izolacyjnych, listew, profili, maskownic,
rozet, kasetonów, sztukaterii, wykonanych ze styropianu, PCW, pianki PU, MDF,
HDF, korka, sklejki, drewna, do powierzchni porowatych, takich jak drewno, gips,
tynk, beton itp.
-

znikoma woń
ekologiczny - bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji podobnego typu
bezpieczny dla tworzyw - idealny do EPS, XPS, PU, uPVC
bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do powierzchni porowatych,
także lekko wilgotnych
- łatwy w użyciu i w czyszczeniu
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK210942

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595210942

BOSTIK TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI AKRYLI
I SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ Z UŻYCIEM AKRYLI
DO PRAC MALARSKICH, TYNKARSKICH LUB SZPACHLOWYCH
Akryle są łatwe w aplikacji, wygodne w profilowaniu, ale przede wszystkim ich największą zaletą jest malowalność. Postęp technologiczny i nowe trendy w budownictwie stawiają ogromne wyzwania przed producentami
farb i akryli. Aby zapewnić kompatybilność między tymi wyrobami Bostik, we współpracy z czołowymi producentami farb, tworzy nowe, unikalne akryle, które tolerują wiele rodzajów farb, bez względu na warunki, sposób
aplikacji, zapewniając znakomite krycie.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY STOSOWANIU AKRYLI?
Czas schnięcia/wiązania akryli zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:
•

wilgotność powietrza,

•

temperatura otoczenia,

•

wilgotność podłoża,

•

rozmiar/przekrój złącza.

MECHANIZM SCHNIĘCIA / WIĄZANIA AKRYLI
Na skutek odparowania wody akryl się kurczy
(skurcz objętościowy ➔ ubytek masy ➔ wklęsłość fugi)

Akryle wiążą na skutek odparowania wody

Odparowanie
wody
Świeżo
nałożony
akryl

Skurcz akrylu
ok. 15-20%

Podłoże

PROBLEMY PRZY MALOWANIU AKRYLI
WZDŁUŻNE SPĘKANIA FARBY SPOWODOWANE
PRZEZ PRZEDWCZESNE MALOWANIE
W czasie schnięcia akryl się kurczy powierzchniowo poprzez odparowanie wody,
co doprowadza do spękań w powłoce farby.

KRZYŻOWE SPĘKANIA (WZDŁUŻNE I POPRZECZNE) SPOWODOWANE
PRZEZ NIEKOMPATYBILNOŚĆ POMIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM
Problem dotyczy z reguły farb emulsyjnych, wewnętrznych, matowych, gęstych
(tzw. jednokrotnego krycia), o recepturze z niskim udziałem spoiwa i dużym udziałem
wypełniaczy.

ODBARWIENIA FARBY
Odbarwienia są spowodowane migracją plastyfikatorów z akrylu do farby lub odwrotnie.
Najczęściej przy kolejnej warstwie farby problem powraca.

UCA® – UNIKALNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA KOMPATYBILNOŚĆ
MIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM
Do akryli Bostik, wytwarzanych w oparciu o technologię UCA®, należą:
A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania
®

A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień
A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny
Oferta akryli Bostik, opartych o technologię UCA®, to inteligentne rozwiązania
dla profesjonalnych malarzy, których celem jest wysoki komfort pracy
i doskonały efekt końcowy.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMÓW Z MALOWANIEM!
KATALOG PRODUKTÓW
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ŁAZIENKA I KUCHNIA

S545 SILICONE BATH & KITCHEN N
SILIKON NEUTRALNY DO ZASTOSOWAŃ SANITARNYCH
Silikon z neutralnym systemem utwardzania do elastycznych
uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych i tym podobnych
pomieszczeniach mokrych (łazienki, toalety, prysznice, kuchnie,
pralnie). Szczególnie do uszczelnień urządzeń sanitarnych
wykonanych z tworzyw sztucznych (PCW, akryl), a także do ceramiki
sanitarnej, stali emaliowanej, lakierowanego lub anodowanego
aluminium itp. Uszczelnienia wokół wanien, brodzików, umywalek,
muszli. Uszczelnianie złączy w blatach kuchennych oraz wokół
zlewozmywaków. Narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych
(tzw. elastyczna fuga).
-

neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali i betonu)
trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
tworzy wytrzymałą, szczelną fugę
odporny na pleśń i grzyby
łatwy w formowaniu i wygładzaniu
znakomita odporność na UV, wilgoć i wodę
nie ścieka (półgęsta konsystencja)
bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych:
szkła, glazury, ceramiki, emalii, lakierowanego drewna, stali, metali,
betonu, tynku, a także tworzyw sztucznych (np. PCW, akryl)

Dokumentacja

- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- PN-EN 15651‑3: S XS2
- DWU nr 53001126‑1501
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211154

biały

Rodzaj
opakowania
kartusz

Pojemność
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 248

Kod EAN
8711595211154

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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ŁAZIENKA I KUCHNIA

S730 SILICONE PREMIUM A
SILIKON SANITARNY PREMIUM

Silikon octowy klasy premium do elastycznych uszczelnień w pomieszczeniach
sanitarnych i tym podobnych pomieszczeniach mokrych (łazienki, toalety,
prysznice, kuchnie, pralnie). Uszczelnienia wokół wanien, brodzików, umywalek,
muszli. Uszczelnianie złączy w blatach kuchennych oraz wokół zlewozmywaków.
Narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych (tzw. elastyczna fuga).
-

100% silikon
trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
wyjątkowo gładka i połyskliwa fuga
wysoka odporność na pleśń i grzyby
bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie
fugi)
- znakomita odporność na UV, wilgoć i wodę
- trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szkliwionych,
glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu,
kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 20LM
- PN-EN 15651‑3: S XS1
- DWU nr 52001225‑1502
Okres trwałości
- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211253
BOK211291
BOK211239
BOK211277
BOK211314

biały
bezbarwny
szary
brązowy
beżowy

Rodzaj
opakowania
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz
kartusz

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml
280 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
1 248
1 248
1 248
1 248

Kod EAN
8711595211253
8711595211291
8711595211239
8711595211277
8711595211314

KALKULATOR – ILE OPAKOWAŃ POTRZEBUJESZ
By obliczyć zapotrzebowanie (ilość kartuszy 280 ml / rękawów z folii aluminiowej 600 ml ) do wykonania
określonego uszczelnienia, należy poznać:
 długość uszczelnianej szczeliny [m]

 szerokość uszczelnianej szczeliny [mm]

 głębokość uszczelnianej szczeliny [mm]

 objętość opakowania [ml]

DŁUGOŚĆ SZCZELINY, JAKĄ ZDOŁAMY USZCZELNIĆ Z JEDNEGO OPAKOWANIA, OBLICZAMY WG WZORU:

WZÓR NR 1:

długość szczeliny [m] =

objętość opakowania [ml]
szerokość szczeliny [mm] x głębokość szczeliny [mm]

PRZYKŁAD NR 1:
 objętość opakowania – kartusz 280 ml
 przekrój uszczelnianej szczeliny – szerokość 5 mm, głębokość 5 mm

280 ml
= 11,2 m
5 mm x 5 mm

ODPOWIEDŹ NR 1:
Z jednego kartusza o objętości 280 ml można wykonać 11 m uszczelnienia szczeliny o przekroju 5 mm na 5 mm.
W praktyce należy uwzględnić poprawkę ok. 10‑15% na straty w opakowaniu, straty podczas profilowania fugi,
ubytek masy. Zatem praktycznie można wykonać ok. 11 m – 10% = 9,9 m.
ZAPOTRZEBOWANIE NA OKREŚLONĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ, NIEZBĘDNĄ DO WYKONANIA USZCZELNIENIA
SZCZELINY O DANYCH ROZMIARACH, OBLICZAMY WG WZORU:

WZÓR NR 2:

ilość opakowań [szt.] =

długość szczeliny [m] x (szerokość szczeliny [mm] x głębokość szczeliny [mm])
objętość opakowania [ml]

PRZYKŁAD NR 2:
 długość szczeliny – 10 m
 przekrój uszczelnianej szczeliny – szerokość 5 mm, głębokość 5 mm

10 m x (5 mm x 5 mm)
= 0,89 szt.
280 ml

 objętość opakowania – kartusz 280 ml

ODPOWIEDŹ NR 2:
Do uszczelnienia szczeliny o długości 10 m i przekroju 5 mm na 5 mm niezbędny jest 1 kartusz 280 ml (dosłownie 0,89
kartusza). W praktyce należy uwzględnić poprawkę ok. 10‑15% na straty w opakowaniu, straty podczas profilowania
fugi, ubytek masy. Zatem praktycznie można stwierdzić, że niezbędne jest 0,89 szt. + 10% = 0,98 szt.

ZUŻYCIE USZCZELNIACZA W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW SZCZELINY I OBJĘTOŚCI OPAKOWANIA
wymiary uszczelnianej szczeliny [mm]:
szer. x głęb. (a x b)

liczba metrów szczeliny,
uszczelnionych
z jednego kartusza [m]
c

liczba kartuszy 280 ml,
wymagana do uszczelnienia
100 m szczeliny

liczba metrów szczeliny,
uszczelnionych z jednego
rękawa z folii aluminiowej [m]
c

liczba rękawów z folii
aluminiowej 600 ml,
wymagana do uszczelnienia
100 m szczeliny

4x4
5x5
8x5
8x8
10 x 8
10 x 10
12 x 8
12 x 10
15 x 10
15 x 12
15 x 15
18 x 10
18 x 15
20 x 10
20 x 15
25 x 12,5
25 x 15

17,5
11,2
7
4,4
3,5
2,8
2,9
2,3
1,9
1,6
1,2
1,6
1,0
1,4
0,9
0,9
0,7

6
9
15
23
29
36
35
43
54
65
81
65
97
72
108
112
134

37,5
24,0
15,0
9,3
7,6
6,0
6,4
5,0
4,0
3,3
2,7
3,3
2,1
2,9
1,5
1,7
1,6

3
4
7
11
13
17
16
20
25
30
37
30
47
35
52
57
65

W celu właściwego wyprofilowania przekroju szczeliny i uniknięcia trójstronnego styku z podłożem należy stosować sznury dylatacyjne.
Wyżej wymienione wyniki nie uwzględniają strat materiału w opakowaniu, strat podczas profilowania fugi, ubytku masy. W praktyce
należy uwzględnić poprawkę ok. 10-15%.

KATALOG PRODUKTÓW
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SZKLENIE

S311 GLASS’N’SEAL SILICONE IG
SILIKON NEUTRALNY DO SZYB ZESPOLONYCH
Silikon neutralny z oksymowym systemem utwardzania, do produkcji szyb
zespolonych (uszczelnienie wtórne), szklenia szyb pojedynczych i zespolonych
(produkcja stolarki okiennej lub drzwiowej), a także do uszczelnień fasadowych
i złączy konstrukcyjnych podobnego typu, w kombinacji szkło-aluminium
lub inne metale.
-

100% silikon
wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
wysoka zdolność odkształceń +/- 25%
bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do rozmaitych powierzchni
i materiałów, w tym do szkła i aluminium anodowanego, lakierowanego
- wysoka paroszczelność - niski współczynnik przenikania gazów (zgodność
z normą PN-EN 1279‑4)
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651‑2: G-CC 25LM
- DWU nr 53001006‑5001
- PN-EN 1279‑4
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214520

czarny

Rodzaj
opakowania
folia alu

Pojemność
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
660

Kod EAN
8711595214520

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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SZKLENIE

S342 GLASS’N’SEAL GLAZING SILICONE
NEUTRALNY SILIKON SZKLARSKI

Trwale elastyczny silikon szklarski do produkcji stolarki drewnianej (okna, drzwi).
Uszczelnienia szklarskie w połączeniu z drewnem, stalą, aluminium, PCW.
-

wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
bardzo dobra przyczepność do szkła i lakierowanego drewna
bardzo dobre właściwości robocze
neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
- znikomy skurcz (nie powoduje szkodliwych naprężeń)
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT
- PN-EN 15651‑2: G
- DWU nr 54001167‑5001
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK639308
BOK639322
BOK639445
BOK639469

biały
bezbarwny
teak
palisander

Rodzaj
opakowania
folia alu
folia alu
folia alu
folia alu

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12
12

Ilość
na palecie
660
660
660
660

Kod EAN
5902232639308
5902232639322
5902232639445
5902232639469

SZKLENIE

B300 GLASS’N’SEAL BEDDING COMPOUND
TRWALE PLASTYCZNY KIT BUDOWLANY

Trwale plastyczny kit budowlany na bazie polibutenu i olejów roślinnych,
do zastosowań szklarskich i fasadowych, do uszczelniania złączy
konstrukcyjnych statycznych lub o niskiej ruchomości (nie stosować do dylatacji
i miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne). Szklenie okien w budynkach
gospodarczych, przemysłowych, świetlików, szklarni. Uszczelnianie złączy
elementów wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali. Uszczelnienia
fasadowe (budownictwo wielkopłytowe i prefabrykaty betonowe).
-

trwale plastyczny
odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne
po wyschnięciu malowalny
pokrywa się cienkim, sprężystym naskórkiem (wewnątrz pozostaje trwale
nieutwardzony)
- nie zawiera rozpuszczalników
- odporny na powstawanie rys skurczowych i pęknięć
- bardzo dobrze przyczepny do betonu, zapraw, tynków, lakierowanego
drewna, szkła
Okres trwałości
- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214544
BOK214568

biały
szary

Rodzaj
opakowania
folia alu
folia alu

Pojemność
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12

Ilość
na palecie
660
660

Kod EAN
8711595214544
8711595214568

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

S320 SEAL’N’FLEX PERIMETER
UNIWERSALNY SILIKON MONTERSKI

Silikon octowy do uszczelnień budowlanych i szklenia. Trwale elastyczne
uszczelnianie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienia szklarskie (witryny
sklepowe, szyby wystawowe, gabloty, lady, kasetony reklamowe, znaki, tablice).
Szklenie okien pojedynczych (głównie w ramach drewnianych).
- trwale elastyczny
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szkliwionych,
glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu,
kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)
- wysoka odporność na UV, wodę i starzenie
- trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)
- dobre właściwości robocze
- zapewnia gładką i połyskliwą fugę
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC
- PN-EN 15651‑2: G-CC
- DWU nr 52001275‑1502
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK211901
BOK211796
BOK214971

biały
bezbarwny
bezbarwny

Rodzaj
opakowania
kartusz
kartusz
folia alu

Pojemność
280 ml
280 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
1 248
660

Kod EAN
8711595211901
8711595211796
8711595214971

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

P360 SEAL’N’FLEX MULTI PURPOSE

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO FASAD I POSADZEK
Trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, do szczelin konstrukcyjnych
i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne
oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem
pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych,
balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy
na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych
powierzchniach czołowych. Motoryzacja (nadwozia, uszczelnienia spawanych
lub zgrzewanych złączy elementów metalowych: kanały ściekowe, oprawy
świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej).
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- do szczelin poziomych lub pionowych, wewnątrz lub na zewnątrz
pomieszczeń
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych:
beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal,
aluminium, lakierowane drewno
- bardzo niska wodochłonność
- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb
dwuskładnikowych
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651‑4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 17001021‑1501
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214940
BOK214964
BOK214957
BOK215114
BOK215138

szary
biały
czarny
szary
biały

Rodzaj
opakowania
kartusz
kartusz
kartusz
folia alu
folia alu

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
300 ml
300 ml
300 ml
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
1 248
1 248
660
660

Kod EAN
8711595214988
8711595215008
8711595214995
8711595215114
8711595215138

BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

H725 SEAL’N’FLEX FACADE

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO ELEWACJI I POSADZEK
Trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniacz hybrydowy, do szczelin
konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki
zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie
obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki,
ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian
zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych
oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji
stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).
- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów,
gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster,
kamienia naturalnego itp.)
- bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie
fugi)
- wysoka odporność na spływanie
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji
w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie
z metalami
- odporny na warunki atmosferyczne
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb
dwuskładnikowych
- znikoma woń
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651‑4: PW-EXT-INT-CC 25LM
- DWU nr 56001066‑1501
Okres trwałości
- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214476
BOK214490

szary betonowy
czarny

Rodzaj
opakowania
folia alu
folia alu

Pojemność
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12

Ilość
na palecie
660
660

Kod EAN
8711595214476
8711595214490

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO POSADZEK I FASAD
Trwale elastyczny, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy w technologii
gel paste, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz
posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place
publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których
poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie
złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach
budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie
konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).
- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich
i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych: beton, żywice, ceramika budowlana,
glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno
- znakomite właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi
niezależnie od kształtu i przekroju, wysoka odporność na spływanie)
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji
w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń (idealny do szerokich szczelin)
- dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz wodą pitną
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo niska wodochłonność
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb
dwuskładnikowych
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- znikoma woń
Dokumentacja
- PN-EN 15651‑1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651‑4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 57001066‑1501
Okres trwałości
- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK214087
BOK214100
BOK214124
BOK212762
BOK214063

szary betonowy
czarny
grafitowy
szary betonowy
czarny

Rodzaj
opakowania
kartusz
kartusz
kartusz
folia alu
folia alu

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46
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Pojemność
300 ml
300 ml
300 ml
600 ml
600 ml

Opakowanie
zbiorcze
12
12
12
12
12

Ilość
na palecie
1 248
1 248
1 248
660
660

Kod EAN
8711595214087
8711595214100
8711595214124
8711595212762
8711595214063

BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

PRIMER 250

GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE
Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów
poliuretanowych, hybrydowych, np. dylatacje posadzkowe,
fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.
- płynny środek gruntujący na bazie poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych, do wzmacniania przyczepności
mas uszczelniających i klejów poliuretanowych, hybryd
lub silikonów neutralnych, do podłoży porowatych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- czas otwarty 10 minut
- całkowity czas schnięcia 30‑60 minut (w zależności
od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 1 h
do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100‑250 ml/m² (w zależności od chłonności
i porowatości podłoża)
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

7298

–

Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
1L

Opakowanie
zbiorcze
8

Ilość
na palecie
384

Kod EAN
3290679040003

Środki czyszczące – patrz str. 46
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BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

SUPERGRIP 5075

GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE
Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów
poliuretanowych, hybrydowych MS, STPE, SPUR, np. dylatacje
posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.
- jednoskładnikowy, płynny grunt rozpuszczalnikowy na bazie
poliuretanu i rozpuszczalników, do zastosowań na podłożach
chłonnych lub porowatych, pod kleje oraz masy uszczelniające
hybrydowe lub poliuretanowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- całkowity czas schnięcia 15‑30 minut (w zależności
od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie
od 30 minut do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100‑250 ml/m² (w zależności od chłonności
i porowatości podłoża)
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

30590320

–

Środki czyszczące – patrz str. 46
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Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
1L

Opakowanie
zbiorcze
9

Ilość
na palecie
288

Kod EAN
4008373119080

BUDOWNICTWO
PISTOLETY DO
OGÓLNE:
KLEJÓW
POSADZKI
I USZCZELNIACZY
I FASADY

PE ROUND PROFILE

POLIETYLENOWY SZNUR DYLATACYJNY
Regulowanie głębokości (spłycanie) szczelin pionowych
lub poziomych, celem niedopuszczenia do trójstronnego
styku masy uszczelniającej z podłożem i uzyskania
wymaganego przekroju spoiny.
- sznur dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek,
do profilowania szczelin przeznaczonych do wypełnienia
przy pomocy elastycznych mas uszczelniających
- wysoka odporność na starzenie
- wysoka odporność chemiczna
- wygodna aplikacja
- wodoodporny
- średnica sznura dylatacyjnego powinna być 30‑50%
większa od szerokości szczeliny
Okres trwałości
- bez ograniczeń

Art. Nr

Rozmiar

200518
200520
200522
200523
200524
200525
200526

6 mm
10 mm
15/16 mm
20 mm
24/25 mm
30 mm
40 mm

Rodzaj
opakowania
karton
karton
karton
karton
karton
karton
karton

Pojemność
–
–
–
–
–
–
–

Opakowanie
zbiorcze
1 500 m
600 m
250 m
150 m
100 m
80 m
120 m

Ilość
na palecie
18 000 m
7 200 m
3 000 m
1 800 m
1 200 m
960 m
960 m

Kod EAN
8711595072786
8711595072793
8711595072809
8711595014564
8711595072823
8711595072830
8711595072847

KATALOG PRODUKTÓW
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DACH I KOMIN

38

KATALOG PRODUKTÓW

DACH I KOMIN

CONTACT ADHESIVE 1782
KLEJ DO MEMBRAN DACHOWYCH

Klejenie membran dachowych z PCW na zewnętrznych elementach
dachu (np. attyki, ściany z betonu, cegły, drewna, płyt OSB, stali).
Klejenie elementów wykończeniowych z PCW lub tworzyw
podobnego typu w kombinacji ze stalą i metalami, drewnem
i materiałami drewnopochodnymi, betonem, tynkiem, kamieniem itp.
- klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuku nitrylowego i żywic
syntetycznych do membran dachowych z PCW
- jednoskładnikowy, płynny klej kontaktowy
- krótki czas schnięcia
- nie wymaga aktywacji
- bezbarwny po wyschnięciu (niewidoczna spoina)
- dobra odporność na środki chemiczne i czynniki atmosferyczne
- wysoka odporność na starzenie
Dokumentacja
- Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2020/0065 wydanie 1
- KDWU nr 20‑01‑2020
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

30022060

bezbarwny

Rodzaj
opakowania
wiadro

Pojemność
5L

Opakowanie
zbiorcze
–

Ilość
na palecie
132

Kod EAN
7311020003654

Środki czyszczące – patrz str. 46
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PIANY
MONTAŻOWE

40
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PIANY MONTAŻOWE

P305 FOAM’N’FILL PRO B3
PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa niskoprężna,
do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien,
drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych
z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów
instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin
w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna
i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania).
Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.
-

niskoprężna
wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)
wysoka izolacyjność akustyczna (do 62 dB)
wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 30‑35 mW/(m*K))
regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)
krótki czas obróbki
niska wodochłonność
nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Dokumentacja
- ITB-KOT-2017/0338 wydanie 1 + aneks nr 3
- KDWU nr 17/00
- EN ISO 717‑1 / EN 12354‑3
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK017814

–

Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
750 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
840

Kod EAN
5948966017814

Środki czyszczące – patrz str. 46
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PIANY MONTAŻOWE

P525 FOAM’N’FILL WINTER PRO B3
PIANA ZIMOWA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa zimowa niskoprężna,
do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien,
drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych
z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów
instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin
w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna
i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania).
Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.
-

do aplikacji w temperaturze otoczenia do -15°C
niskoprężna
wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)
wysoka izolacyjność akustyczna
wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 30‑35 mW/(m*K))
regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)
krótki czas obróbki
niska wodochłonność
nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Dokumentacja
- ITB-KOT-2017/0338 wydanie 1 + aneks nr 3
- KDWU nr 18/00
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK017838

–

Środki czyszczące – patrz str. 46
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Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
750 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
840

Kod EAN
5948966017838

PIANY MONTAŻOWE

P705 FOAM’N’FILL MAXI SUPER PRO
PIANA PISTOLETOWA WYSOKOWYDAJNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa wysokowydajna,
do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien,
drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych
z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów
instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin
w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna
i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania).
Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.
-

wysoka wydajność (do 65L, w zależności od warunków)
niskoprężna
wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)
wysoka izolacyjność akustyczna
wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 30‑35 mW/(m*K))
regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)
krótki czas obróbki
niska wodochłonność
nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Dokumentacja
- ITB-KOT-2018/0604 wydanie 1 + aneks nr 2
- KDWU nr 32/00
Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

BOK017852

–

Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
870 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
840

Kod EAN
5948966017852

Środki czyszczące – patrz str. 46
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PIANY MONTAŻOWE

P100 FOAM’N’CLEAN POWER
CZYŚCIK DO PIANY POLIURETANOWEJ

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu na bazie acetonu,
do czyszczenia pistoletów do aplikacji pian, a także do usuwania
zabrudzeń ze świeżej, nieutwardzonej piany poliuretanowej.
- rozpuszcza świeżą pianę jedno- i dwukomponentową
(chemoutwardzalną)
- rozpuszcza świeże zabrudzenia po klejach poliuretanowych
Okres trwałości
- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C
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Art. Nr

Kolor

BOK208802

–

KATALOG PRODUKTÓW

Rodzaj
opakowania
puszka

Pojemność
500 ml

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
1 008

Kod EAN
8711595208802

MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ NA PIANĘ POLIURETANOWĄ
Piana poliuretanowa w aerozolu to najpopularniejszy środek do montażu ościeżnic okiennych lub
drzwiowych w nowym budownictwie, jak również w przypadku remontów.
Aby uniknąć błędów wykonawczych i dobrze wykonać montaż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dobrze jest znać i stosować w praktyce poniższe zasady pracy z pianą montażową.

PO CO PIANIE WILGOĆ?
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa wiąże chemicznie w wyniku reakcji z parą
wodną (wilgocią). Wilgoć w powietrzu i materiałach budowlanych jest niewystarczająca. Dodatkowe zwilżenie szczeliny między murem a ramą jest niezbędne. W tym celu
najlepiej jest wykorzystać zraszacz ciśnieniowy i spryskać równo i dokładnie „mgiełką
wodną” całą powierzchnię wewnątrz szczeliny.
Dodatkowe zroszenie szczeliny wodą przyspieszy wiązanie piany, zapewni jej równy
przyrost oraz co najważniejsze, regularną, drobnokomórkową strukturę, która jest niezbędna do uzyskania wysokich parametrów w zakresie izolacji termicznej, akustycznej
oraz stabilnego, trwałego montażu. Za idealne warunki do aplikacji piany uważa się temperaturę ok. 20°C oraz wilgotność względną powietrza 55‑60%.
Dane poniżej ilustrują, jak bardzo zmieniają się warunki do aplikacji piany wraz ze spadkiem temperatury czy wilgotności powietrza. Daje to odpowiedź, dlaczego w niskich temperaturach piany wolniej
wiążą i mniej przyrastają.
Wilgotność bezwzględna powietrza [g/m³]

Wilgotność względna
powietrza [%]

0˚C

5˚C

10˚C

15˚C

20˚C

25˚C

30˚C

10%

0,5

0,7

0,9

1,3

1,7

2,3

3,0

30%

1,5

2,0

2,8

3,8

5,2

7,0

9,1

60%

3,0

4,0

5,5

7,6

10,4

13,9

18,2

100%

5,0

6,6

9,2

12,6

17,4

23,2

30,4

Struktura piany
przy wilgotnosci
powietrza 10%

Piany, tzw. letnie, można stosować przy temperaturze otoczenie i butli > +5°C, przy czym optymalny
zakres temperatury pracy wynosi +15°C do +25°C.
Skrajnym przypadkiem są piany zimowe, które mogą
potrzebować nawet 10 h, by całkowicie związać
przy temperaturze -10°C. Pian zimowych, które
są dostosowane do aplikacji przy temperaturze
ujemnej, nie zraszamy. Ich czas utwardzania zależy
przede wszystkim od temperatury.

Struktura piany
przy wilgotnosci
powietrza 40%

Temperatura otoczenia [°C]

Czas pełnego utwardzenia*

-12˚C
-5˚C
0˚C
+10˚C
+20˚C

7-10 h
5-7 h
3-5 h
2-3 h
1h

Przed zastosowaniem butla z pianą zimową musi być przechowywana przez co najmniej 12 h w temperaturze pokojowej +20˚C.
* czas pełnego utwardzenia piany zależy ponadto od poziomu wilgotności, rodzaju podłoża, przekroju wypełnianej szczeliny i wentylacji.

MONTAŻ DRZWI
W przypadku osadzania ościeżnicy drzwiowej w otworze, optymalna szerokość szczeliny do wypełnienia pianą,
między belkami pionowymi a ścianą oraz między belką
poprzeczną a nadprożem to 1,5‑2 cm. Pianę stosować
do szczelin o głębokości < 5 cm. Głębsze szczeliny wypełniać etapami, z zachowaniem przerw (ok. 10 minut) między
kolejnymi warstwami.
Ustawienie ościeżnicy w otworze, z zachowaniem wymaganych odstępów, zapewniają kliny. Należy je umieszczać
tam, gdzie będą zlokalizowane rozpórki, co zabezpieczy
ościeżnicę przed niekontrolowanym odkształceniem
w czasie pianowania. Wymagane są 3 rozpórki na otwór,
które można ściągnąć nie wcześniej niż po całkowitym
związaniu piany (min. 2‑3 h, w zależności od warunków).
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ŚRODKI
CZYSZCZĄCE

46

KATALOG PRODUKTÓW

PISTOLETY DO KLEJÓW
ŚRODKI
I USZCZELNIACZY
CZYSZCZĄCE

HANDY WIPES
UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE
Usuwanie świeżych pozostałości zapraw, różnego rodzaju klejów,
gruntów, szlamów, farb, silikonów, pian poliuretanowych, tuszu,
żywic poliestrowych i tym podobnych zabrudzeń, bez użycia wody,
mydła czy ręczników.
- nie pozostawiają śladów
- nie odbarwiają podłoża (w przypadku powierzchni
lakierowanych zaleca się wykonanie próby)
- nie powodują podrażnienia skóry
- znikoma woń – praktycznie bezzapachowe
- zastępują rozpuszczalniki, zmywacze i czyściki
- łatwe i bezpieczne w użyciu
- wysoka skuteczność
- rozpuszczają i usuwają również tłuszcz i oleje
Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr

Kolor

30600194

–

Rodzaj
opakowania
wiadro

Pojemność
–

Opakowanie
zbiorcze
–

Ilość
na palecie
432

Kod EAN
7311020040680
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PISTOLETY DO KLEJÓW
I USZCZELNIACZY
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PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY

CG SA 601

PISTOLET AKUMULATOROWY
Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów
w opakowaniach z folii aluminiowej i w kartuszach.
- wyciskacz akumulatorowy do produktów w folii
aluminiowej 400/600 ml oraz w kartuszach
280/290/300/310 ml
- płynna regulacja siły
- niski poziom hałasu
- system „anti-drip”
- zapasowy akumulator w komplecie 7,4 V/1,3 A
- maksymalne tempo wyciskania 5,5 mm/1 s
- maksymalna siła wyciskania 450 kgf/4 413 N
- waga 1,4 kg
Okres trwałości
- bez ograniczeń

Art. Nr

Kolor

ZP-1354

–

Rodzaj
opakowania
walizka

Pojemność
–

Opakowanie
zbiorcze
–

Ilość
na palecie
30

Kod EAN
5902232636383
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PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY

COX AIRGUN MK-5

PK310

PISTOLET PNEUMATYCZNY DO KARTUSZY
Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w kartuszach.
-

wyciskacz pneumatyczny do kartuszy 280/290/300/310 ml
konstrukcja lufowa
niewielki ciężar (aluminiowa lufa)
płynna regulacja ciśnienia
łatwość i wygoda aplikacji
system „anti-drip”
wysoka trwałość konstrukcji
do częstego użytku
średnica gwintu pod przewód do sprężarki 6 mm/¼”
maksymalne ciśnienie do 145 psi (10 bar)

Okres trwałości
- bez ograniczeń
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Art. Nr

Kolor

210211

–

KATALOG PRODUKTÓW

Rodzaj
opakowania
karton

Pojemność
–

Opakowanie
zbiorcze
–

Ilość
na palecie
627

Kod EAN
8711595013512

PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY

COX AIRGUN MK-5

P600

PISTOLET PNEUMATYCZNY DO OPAKOWAŃ
Z FOLII ALUMINIOWEJ
Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w foliach
aluminiowych.
– wyciskacz pneumatyczny do produktów w folii aluminiowej
300/400/600 ml
- konstrukcja lufowa
- niewielki ciężar (aluminiowa lufa)
- płynna regulacja ciśnienia
- łatwość i wygoda aplikacji
- system „anti-drip”
- wysoka trwałość konstrukcji
- do częstego użytku
- średnica gwintu pod przewód do sprężarki 6 mm/¼”
- maksymalne ciśnienie do 145 psi (10 bar)
Okres trwałości
- bez ograniczeń

Art. Nr

Kolor

200560

–

Rodzaj
opakowania
karton

Pojemność
–

Opakowanie
zbiorcze
–

Ilość
na palecie
90

Kod EAN
8711595009522
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PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY

HANDGUN

600/400/300 ML
PISTOLET DO OPAKOWAŃ
Z FOLII ALUMINIOWEJ
Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów
w opakowaniach z folii aluminiowej.
- wyciskacz ręczny do produktów w folii aluminiowej
300/400/600 ml oraz (po przezbrojeniu tłoka)
do produktów w kartuszach 280/290/300/310 ml
- konstrukcja lufowa
- wysoka efektywność przekładni 18:1
- maksymalna siła wyciskania 4000 N (idealny do mas
gęstych)
- wzmocniony popychacz ze stali
- łatwość i wygoda aplikacji
- cicha praca
- niski ciężar – tylko 920 g (aluminiowy korpus)
Okres trwałości
- bez ograniczeń
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Art. Nr

Kolor

033050

–

KATALOG PRODUKTÓW

Rodzaj
opakowania
sztuka

Pojemność
–

Opakowanie
zbiorcze
12

Ilość
na palecie
288

Kod EAN
5902232630688

PRAWIDŁOWY ROZMIAR / PRZEKRÓJ FUGI
W przypadku dylatacji, szczelin ruchomych czy połączeń odkształcalnych podobnego typu, zwłaszcza wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, zmiennych temperatur lub poddanych naprężeniom ściskającym
lub rozciągającym na skutek pracy materiałów budowlanych (np. fasady, posadzki), wypełnianych za pomocą
elastycznych mas uszczelniających, właściwy kształt i przekrój fugi są niezwykle istotne i mają kluczowy wpływ,
obok doboru materiału uszczelniającego i sposobu przygotowania powierzchni, na trwałość i odporność wykonanego uszczelnienia.
Rys. 1 – Wypełnienie szczeliny elastyczną masą uszczelniającą,
z użyciem sznura dylatacyjnego, umożliwiającego
dwustronny, boczny styk masy z podłożem i właściwy
przekrój wypełnienia

Rys. 2 – Wpływ naprężeń ściskających na kształt spoiny

Rys. 3 – Wpływ naprężeń rozciągających na kształt spoiny

Głębokość fugi powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Przy szerokości szczeliny < 10 mm ten stosunek powinien wynosić 1:1
(minimalna szerokość i głębokość szczeliny = 5 mm).
Dla szczelin o szerokości > 10 mm, głębokość szczeliny liczymy wg formuły:

szerokość
szczeliny
głębokość
=
+ 6 mm
szczeliny
3

Zaleca się, by maksymalna szerokość szczeliny nie przekraczała 30 mm.

30
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12
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10 10

8 8

6 6

5 5
szerokość szczeliny [mm]
głębokość szczeliny [mm]

szerokość
fugi

Kalkulując głębokość wypełnienia szczeliny do jej szerokości należy
wziąć pod uwagę jej minimalną głębokość, w środkowej sekcji, nad
sznurem dylatacyjnym. W przykładzie obok będzie to 13 mm.

13 mm

głębokość
fugi

sznur
dylatacyjny

zerwanie kohezyjne

W przypadku niedostatecznie dużej głębokości fugi w stosunku do jej
szerokości oraz zbyt płytkiego umiejscowienia sznura dylatacyjnego
w szczelinie, masa nie jest w stanie skutecznie przenosić odkształceń
między uszczelnianymi elementami i w rezultacie ulegnie zerwaniu
kohezyjnemu (przerwaniu w części środkowej).

sznur
dylatacyjny

zerwanie adhezyjne

Natomiast w przypadku nadmiernie dużej głębokości fugi w stosunku
do jej szerokości oraz zbyt głębokiego umiejscowienia sznura dylatacyjnego w szczelinie, masa także nie jest w stanie skutecznie przenosić odkształceń między uszczelnianymi elementami i w rezultacie
ulegnie zerwaniu adhezyjnemu (przerwaniu na styku z podłożem).

sznur
dylatacyjny
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KLEJE MONTAŻOWE I USZCZELNIACZE
WG SEGMENTÓW ZASTOSOWAŃ
■ KLEJE MONTAŻOWE
- H780 SUPERGRIP INVISIBLE – Hybrydowy klej-uszczelniacz transparentny

9

- H785 HIGH TACK – Hybrydowy ultra silny klej elastyczny

10

- H910 SUPERGRIP FAST CURE – Hybrydowy klej szybkoschnący

11

■ BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 W 1
- H550 SEAL’N’BOND ALL-IN-ONE – Hybrydowy super mocny klej-uszczelniacz

■ FARBY I DEKORACJA

12
13
14

- A325 UNIVERSAL ACRYLIC – Akryl uniwersalny

15

- A585 PAINTERS ACRYLIC – Akryl malowalny wysokiej jakości

16

- A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania

17

- A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień

18

- A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny

19

- A545 DECO ADHESIVE – Klej akrylowy – dekoracje i wykończenia

20

■ ŁAZIENKA I KUCHNIA

22

- S545 SILICONE BATH & KITCHEN N – Silikon neutralny do zastosowań sanitarnych

23

- S730 SILICONE PREMIUM A – Silikon sanitarny premium

24

■ SZKLENIE

26

- S311 GLASS’N’SEAL SILICONE IG – Silikon neutralny do szyb zespolonych

27

- S342 GLASS’N’SEAL GLAZING SILICONE – Neutralny silikon szklarski

28

- B300 GLASS’N’SEAL BEDDING COMPOUND – Trwale plastyczny kit budowlany

29

■ BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

30

- S320 SEAL’N’FLEX PERIMETER – Uniwersalny silikon monterski

31

- P360 SEAL’N’FLEX MULTI PURPOSE – Uszczelniacz poliuretanowy do fasad i posadzek

32

- H725 SEAL’N’FLEX FACADE – Hybrydowy uszczelniacz do elewacji i posadzek

33

- P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM – Uszczelniacz poliuretanowy do posadzek i fasad

34

- PRIMER 250 – Grunt na podłoża porowate

35

- SUPERGRIP 5075 – Grunt na podłoża porowate

36

- PE ROUND PROFILE – Polietylenowy sznur dylatacyjny

37

■ DACH I KOMIN
- CONTACT ADHESIVE 1782 – Klej do membran dachowych

■ PIANY MONTAŻOWE

38
39
40

- P305 FOAM’N’FILL PRO B3 – Piana pistoletowa niskoprężna

41

- P525 FOAM’N’FILL WINTER PRO B3 – Piana zimowa pistoletowa niskoprężna

42

- P705 FOAM’N’FILL MAXI SUPER PRO – Piana pistoletowa wysokowydajna

43

- P100 FOAM’N’CLEAN POWER – Czyścik do piany poliuretanowej

44

■ ŚRODKI CZYSZCZĄCE
- HANDY WIPES – Uniwersalne chusteczki czyszczące

■ PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY
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46
47
48

- CG SA 601 – Pistolet akumulatorowy

49

- COX AIRGUN MK-5 PK310 – Pistolet pneumatyczny do kartuszy

50

- COX AIRGUN MK-5 P600 – Pistolet pneumatyczny do opakowań z folii aluminiowej

51

- HANDGUN 600/400/300 ML - Pistolet do opakowań z folii aluminiowej

52
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