
JEDNOLITY 
KONCEPT 
PRODUKTÓW 
DO PODŁÓG 
POZNAJ NASZ 
NOWY KONCEPT 
INTELIGENTNYCH 
ROZWIĄZAŃ 
DLA SYSTEMÓW 
PODŁOGOWYCH

INTELIGENTNE 
NaRzęDzIa 
APLIKACJA 
MOBILNA 
> 13



3Jednolity koncept produktów do podłóg

Niniejszy katalog dedykowany jest rozwiązaniom 
podłogowym przeznaczonym dla profesjonalistów, 
instalatorów, rzemieślników, wykonawców, 
dystrybutorów, producentów, architektów 
oraz wszystkich zainteresowanych systemami 
podłogowymi. Dzięki temu opracowaniu dzielimy 
się z Tobą naszym doświadczeniem, naszą wizją 
i naszymi inteligentnymi rozwiązaniami.

BOsTIK, 
sPECJaLIsTa 
W DzIEDzINIE 
ROzWIĄzaŃ 
PODŁOGOWYCH 
ZE 131-LETNIM 
DOśWIADCZENIEM!

NIE OsIĄGNęLIBYśmY TEGO BEz 
BUDOWaNIa BLIsKICH RELaCJI 
z NaszYmI KLIENTamI…
—
Wszyscy mamy wielkie projekty, marzenia odkładane „na później”, 
które snujemy w naszej głowie. Zarówno indywidualny 
wykonawca, rzemieślnik, jak i przedsiębiorca – wszycy mają 
pragnienia i talent do ich urzeczywistnienia. W ich branży każde 
zlecenie jest wyjątkowe. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. 
Czas nie zawsze pracuje na ich korzyść, dlatego muszą działać 
szybko, poszukując jednocześnie nowych rozwiązań, aby osiągnąć 
zamierzone cele i wypełnić swoje zobowiązania.

Zaangażowanie jest także podstawową wartością Bostik. Dlatego 
firma dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez 
ponad 131 lat. Ponieważ niezawodność jest podstawą zaufania, 
najważniejsze są produkty wysokiej jakości oraz doskonała 
obsługa. Instalatorzy i budowniczowie wiedzą, że mogą liczyć 
na światowego eksperta w dziedzinie podłóg, który odpowiada 
na najbardziej złożone codzienne problemy, dbając o innowacyjność 
i zrównoważony rozwój.

Zespół Bostik tworzą uważni sprzedawcy, profesjonalni technicy 
oraz doświadczeni badacze. Każdy członek wnosi wiedzę i dzieli tę 
samą pasję i ducha zespołu. Wspólnie angażują się, pracując dzień 
po dniu wraz z budowniczymi i instalatorami, aby sprostać każdemu 
wyzwaniu, jakie stwarza inwestycja.

Połączmy nasze siły, aby realizować projekty „jutra”.

NASZ ZESPÓŁ TO TWÓJ ZESPÓŁ

KATALOG 
PRODUKTÓW 
BOSTIK
ONE FLOORING RANGE
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Miejsce zastosowania Klasa kleju do płytek

Możliwość chodzenia po … h Znak zgodności CE

Czas utwardzania Certyfikat MPA

   

Użyć narzędzia: 
szpachelki, pędzla, pacy, 
pistoletu do kartuszy

Certyfikat IMO

 
Zużycie przy użyciu pacy

  

Niska zawartość lotnych 
związków organicznych 
EC1, EC1+, EC1+R

Zużycie przy użyciu wałka Wysoki chwyt początkowy

Obciążenie po … h Silny chwyt

Ilość wody Certyfikat FDES

Grubość warstwy
Klasa emisyjności dla 
materiałów budowlanych

Ruch mebli na kółkach Zgodny z normą DIN

Ogrzewanie podłogowe
Nie zawiera 
rozpuszczalników, 
ftalanów i izocyjanianów

Szerokość do … mm Blauer Engel

Zakres fugowania Adhezja początkowa

Technologia WB Można malować

Technologia SMP Odporny na uderzenia

Odporność na warunki 
atmosferyczne

Szybkosprawny

Klasa klejów reaktywnych Ogrzewanie podłogowe

Klasa zastosowania na 
obiekcie

Aplikacja maszynowa 
pompą

Wytrzymałość na ściskanie 
i zginanie

NOWY UKŁAD 
I NAZEWNICTWO 
INFORMACJE O SYSTEMATYCE 
NAZEWNICTWA

Aby szybko i trafnie 
wybrać odpowiedni produkt

zOBaCz >

8
NARZęDZIA 
WSPIERAJĄCE 
WYKONAWCÓW 
I DYSTRYBUTORÓW 
W CODZIENNEJ 
PRACY
+ SMART TOOlS

Aby pomóc instalatorom 
i dystrybutorom w ich codziennym życiu

zOBaCz >

12

ONE 
FLOORING 
RaNGE
JEDNOLITY 
KONCEPT 
PRODUKTÓW 
DO PODŁÓG
INNOWACYJNY, PRZEJRZYSTY 
I ATRAKCYJNY NOWY KONCEPT 
INTElIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ 
DlA SYSTEMÓW PODŁOGOWYCH

Nasze 7 kroków do sukcesu! 

zOBaCz >

6

KLEJENIE 
WYKŁaDzIN
— 
STIX/FIX/CONTACT

KLEJENIE
PODŁÓG 
DREWNIaNYCH
—

KLEJENIE 
OKŁaDzIN 
CERamICzNYCH
— 
ARDAFLEX/ARDACOLOR

PRzYGOTOWaNIE 
PODŁOża
— 
RENO/HYTEC/GRIP/SL/TECHNIS

produKTY LEGENdA

40

56

64

22
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JEDNOLITY 
KONCEPT 
PRODUKTÓW 
DO PODŁÓG
INNOWACYJNY, PRZEJRZYSTY I ATRAKCYJNY 
NOWY KONCEPT INTELIGENTNYCH 
ROZWIĄZAŃ DLA SYSTEMÓW 
PODŁOGOWYCH 
ABY UZYSKAĆ OPTYMALNY EFEKT, 
POSTęPUj ZgOdNiE Z ZALEcENiAMi

POzWÓL 
sIę zaINsPIROWaĆ 

LIDEROWI 
W DzIEDzINIE 

sYsTEmÓW 
PODŁOGOWYCH

Nasze 7 kroków 
do sukcesu! 

Współpraca 
z producentami podłóg 
Kompatybilne rozwiązania

Wsparcie naszego 
Zespołu Technicznego 
Doradztwo i szkolenia

Wsparcie naszego 
Zespołu Sprzedaży 
Obsługa inwestycji

KNOW-HOW Dostęp do 
innowacyjnych rozwiązań

Łatwy i krótki proces aplikacji 
Oszczędność czasu

Wysoka jakość produktów 
Trwałe rozwiązania

Inteligentne rozwiązania 
i cyfryzacja 
Dostęp do wiedzy 
w miejscu pracy

1

2

3

4

5

6

7
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NOWE 
NazEWNICTWO 
ŁaTWE I LOGICzNE
—
Nowe nazwy składają się z czterech 
części. Pierwsza odpowiada segmentowi 
rynku, druga część informuje 
o bazie chemicznej, trzecia to 
pozycjonowanie jakościowe, a ostatnie 
określenie wyróżnia cechę główną 
produktu. 

DlA WSZYSTKICH POTRZEb

Dzięki naszym inteligentnym 
rozwiązaniom otrzymujesz produkty, 
które łatwo połączysz w systemy, 
by sprostać nawet najtrudniejszym 
projektom.

NOWE 
OPaKOWaNIa
PRZEJRZYSTA 
I CZYTELNA 
ETYKIETA 
NOWY KONCEPT ROzWIĄzaŃ DLa PODŁÓG

Zrozumiałe piktogramy 
podkreślające najważniejsze 
cechy produktu

Duża nazwa produktu, 
z dedykowanym kolorem, 
aby ułatwić wybór i uniknąć 
nieporozumień

Prosty rysunek 
pokazujący użycie 
produktu

Pojemność opakowania 
i średnie zużycie produktu

Nasze inteligentne rozwiązania 
poświadczone certyfikatami

Określony kolor 
pomaga szybko 
zidentyfikować zakres 
stosowania

6 wersji językowych 
na froncie opakowania

SEGmENT PRODuKTu

PRZYGOTOWANIE PODŁOżA
GRIP = grunty
RENO = naprawa podłoża
HYTEC = bariery ochronne 
TECHNIS = jastrych
SL = masy samopoziomujące

KLEJENIE WYKŁADZIN
STIX = kleje dyspersyjne
FIX = kleje przylepcowe
CONTACT = kleje kontaktowe

KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH
WOOD = kleje do podłóg
  drewnianych

CHARAKTERYSTYKA

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC

GRADACJA JAKOśCIOWA

specjalistyczny 900

najlepszy 800
 700 

lepszy 500
  
podstawowy 300
 200
 100

BAZA CHEmICZNA

A = akryl
H = hybryda
N = neopren
C = cement 
E = epoksyd
G = gips
X = specjalny
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szEROKa 
Gama 
ROZWIĄZAŃ 
PODŁOGOWYCH
NOWa LINIa PRODUKTÓW - NOWE ROzWIĄzaNIa

ZDROWIE I PIElęGNACJA

EDuKACJA

HANDEl

HOTElARSTWO

bIuRA

DOM

STIX 
/  kleje dyspersyjne

FIX 
/ kleje przylepcowe

CONTACT 
/ kleje kontaktowe

KlejeNIe 
wyKłAdzIN

ReNO 
/ naprawa podłoża

HyTeC 
/ bariery ochronne

GRIP 
/ środki gruntujące

Sl 
/ masy samopoziomujące

TeCHNIS 
/  jastrychy

PRzyGOTOwANIe 
POdłOŻA

wOOd 
/ kleje do podłóg drewnianych

KlejeNIe 
POdłóG 
dRewNIANyCH

DOSTęPNE ROzWIązANIA
DLa KażDEGO
sEKTORa
INWEsTYCJI
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aplikacja mobilna 
NIEsamOWICIE 
PRaKTYCzNa 
I INTUICYJNa 
OBsŁUGa…
—
Oto 4 podstawowe funkcje:
-  skaner kodów EAN, 

lub wyszukiwanie 
po kodzie/nazwie produktu,   

- możliwość pobrania karty TDS,
-  kontakt z Działem Technicznym,
-  możliwość założenia konta, aby 

uzyskać dostęp do ulubionych 
produktów oraz historii 
wyszukiwania.

COLOR-CHaRT 
JEDNOLITY KONCEPT 
Na WYCIĄGNIęCIE 
RęKI!
—

Dotychczasowy 
i nowy produkt

Informacje 
logistyczne
na odwrocie

Klejenie podłóg drewnianych

art. n
r

rodzaj o
pakowania

pojemność
ilo

ść na palecie

WOOD H200 ELASTIC

30616521

wiadro

21 kg

24

MSP 200

30604785

wiadro

21 kg

24

KLEJENIE
 W

YKŁADZIN

art. n
r

rodzaj o
pakow

ania

poje
m

ność
ilo

ść n
a p

ale
cie

STIX
 A100 P

ROJECT

30616128

w
iadro

20 kg

32

M
IP

LAFIX
 100

30603755

w
iadro

20 kg

32

PRZYGOTOW
AN

IE
 P

OD
ŁOŻA

art
. n

r

ro
dza

j o
pakow

ania

poje
m

ność
ilo

ść
 n

a p
ale

cie

TECH
N

IS
 C

560 R
APID

30615
547

w
ore

k

25 k
g

42

SCH
N

ELLESTRIC
H

308216
78

w
ore

k

25 k
g

42

Klejenie podłóg 

drewnianych

Dotychczasowa 

nazwa

MSP 200

UNIWERSALNY

KLEJ HYBRYDOWY

 DO DESEK LITYCH 

I WARSTWOWYCH

 WYSOKA SIŁA KLEJENIA

 STABILNE ŁOŻE KLEJOWE

WOOD H200 

ELASTIC-P 

APLIKACJA INTERNETOWA 

Odszukaj swój produkt:

flooring.bostik.com

KLEJENIE poDŁóg 

DrEWNIANYch

KLEJENIE WYKŁADZIN

Dotychczasowa 
nazwa

UNIWERSALNYKLEJ DYSPERSYJNY DO SZEROKIEJ GAMY 
WYKŁADZIN

 NISKA EMISJA LZO PROSTY W APLIKACJI

MIPLAFIX 100

STIX A100 PROJECTKLEJENIE 
WYKŁADZIN

APLIKACJA INTERNETOWA 
Odszukaj swój produkt:
flooring.bostik.com

Dotychczasowa 

nazwa

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA

SCHNELL-

ESTRICH

SZYBKOWIĄŻĄCY 

JASTRYCH

JASTRYCH CEMENTOWY

 DO POMIESZCZEŃ 

MOKRYCH I WILGOTNYCH

 WYDŁUŻONY CZAS 

OBRÓBKI

 DO ZASTOSOWAŃ 

WEWNĄTRZ I NA 

ZEWNĄTRZ

TECHNIS 

C560 RAPID 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA

APLIKACJA INTERNETOWA 

Odszukaj swój produkt:

flooring.bostik.com

www.bostik.pl

JEDNOLITY 

KONCEPT 

PRODUKTÓW 

DO PODŁÓG

ONE FLOORIN
G RANGE

INTELIGENTNE 
NARZęDZIA I CYFRYZACJA 
-DOSTęP DO WIEDZY 
W MIEJSCU PRACY

www.bostik.pl 

www.bostik.pl
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BIM

Zrównoważony
rozwój

Gotowy 
dla bIM

Analiza 
cyklu 
życia
(EPD)

Zarządzanie 
odpadami

Odnawialne 
opakowania 

bez rozpuszczalnika 
i ftalanów

Poprawa jakości 
powietrza wewnątrz 
pomieszczeń

Surowce
biodegradowalne

NASZE 
DZIAŁANIA 
SKUPIAJĄ SIę NA 
4 PODsTaWOWYCH 
OsIaCH:
BOsTIK JEsT zaaNGażOWaNY!

1 
— środowisko
Tworząc nowe rozwiązania dbamy o to, 
aby nasze produkty były przyjazne dla 
środowiska. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie 
monitorować wpływ naszych produktów 
na ślad węglowy, zużycie wody 
i generowanie odpadów. Bostik był jedną 
z pierwszych fabryk, która opracowała 
własną analizę cyklu życia (LCA), by móc 
zapewniać Deklarację Środowiskową 
Produktów (EPD). Zebrane przez Bostik 
dane są wykorzystywane zarówno do 
weryfikacji dowolnego projektu, oceny 
ekologiczności budynków, jak i do EKO 
przyjaznego procesu etykietowania.

—

2 
— zdrowie
Dbamy o zdrowie oraz bezpieczeństwo 
wykonawców, instalatorów i klientów 
końcowych, pracujących z naszymi 
produktami. Opracowujemy najbezpiecz-
niejsze rozwiązania, niewpływające na 
jakość powietrza w pomieszczeniach.

—

3 
— komfort
Nasze produkty cechuje: łatwość 
użycia, prostota aplikacji, wydajność 
oraz zaawansowana technologia. 
Dzięki temu zapewniamy komfort 
pracy wszystkim, którzy korzystają 
z oferowanych przez nas rozwiązań. 

—

4 
— trwałość
Pracując z naszymi produktami można 
być pewnym trwałości efektu końco-
wego. Potwierdzeniem tego są liczne 
certyfikaty i ponad 9000 patentów. 

—

BOsTIK
PARTNER 
W zRÓWNOWAżONym 
ROzWOJU
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WIęCEJ NA STRONIE 
www.bostik.pl

zaRÓWNO
PRzYGOTOWaNIE 
PODŁOża, 
JaK I KLEJENIE
TO PODSTAWA 
KAżDEJ PRACY 
Z PODŁOGĄ!

Im LEPsza 
PRzYCzEPNOśĆ, 
TYm ŁaTWIEJsza 
PRaCa!
5 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH 
NALEżY PRZYKLEIĆ 
WYKŁADZINę 
ELASTYCZNĄ:

TRWaŁOśĆ 
TWOICH PODŁÓG
—
Kiedy wykładziny są przyklejone, ich 
trwałość znacznie się wydłuża i są bardziej 
odporne na wszystkie czynniki zewnętrzne, 
takie jak: obciążenie ruchem pieszym, meble 
na kółkach, sprzątanie (woda, odkurzanie).

— 

HIGIENa
—
Wykładzina „pływająca” pozostawia 
lukę między podkładem a pokryciem, 
przez co staje się miejscem zbierania 
kurzu i siedliskiem bakterii 
i roztoczy.

— 

aKUsTYKa 
I KOmFORT
—
Klejenie wykładzin umożliwia 
wygłuszenie pomieszczenia 
i poprawę komfortu 
użytkowania. Dzięki temu 
zmniejsza się nośność dźwięku 
o kilka decybeli. Możesz 
także przenieść swoje meble 
bez obaw o zerwanie czy 
zawinięcie wykładziny.

— 

EsTETYKa
—
Przyklejenie wykładziny 
zapewnia wykończeniu dużo 
lepszy efekt estetyczny - 
bez przerw, dziur, zagięć itp. 
Nadajesz pomieszczeniu styl!

— 

BEzPIECzEŃsTWO
—
Dzięki klejeniu nie ryzykujesz tworzenia 
się fałd i przemieszczenia wykładziny. 
Mogą one doprowadzić do potknięcia się, 
uszkodzenia obuwia lub odcięcia drogi 
ewakuacyjnej w nagłych przypadkach 
poprzez zablokowanie drzwi.

— 

BĄDź zaWszE 
PRzYGOTOWaNY!
—
Podczas układania wykładziny podłogowej 
przygotowanie podłoża jest pierwszym 
i najważniejszym krokiem. Powierzchnia musi 
być gładka, solidna i sucha. Zaniedbanie może 
prowadzić do poważnych szkód i sporów 
o odszkodowanie. Bostik zapewnia 
niezawodne i sprawdzone systemy 
gwarantujące powodzenie prac 
wykonawczych na Twoim projekcie.

— Poznaj całą 
rodzinę 
Produktów: 
rEno 
HYtEc 
GriP 
SL 
tEcHniS

1

4

2 3

5
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zasTOsOWaNIE
Różne podłoża:
- płyty betonowe

- jastrych cementowy

- istniejące płytki ceramiczne

- metal

Nadaje się do wszystkich 
pomieszczeń

Zastosowanie SYSTEmu 336 
na uprzednio wilgotnych podłożach 
do instalacji wykładzin podłogowych:

Usuń resztki wody za pomocą 
ściągaczki.

Ułóż HYTEC E336 za pomocą 
odpowiedniej kielni zębatej.

Zastosuj GRIP A936 XPRESS 
nakładając go wałkiem 
o krótkim włosie.

Zastosuj jedną z naszych mas 
samopoziomujących aby 
wyrównać powierzchnię.

Zastosuj odpowiedni klej Bostik 
dedykowany do wykładzin 
podłogowych.

Zastosowanie HYTEC E336 XTREm 
na mokre podłoże przed montażem 
podłogi drewnianej:

Resztki wody usuń za pomocą 
ściągaczki.

Zastosuj HYTEC E336 za pomocą 
odpowiedniej pacy zębatej.

Posyp żywicę piaskiem kwarcowym.

Po 24 godzinach użyj odkurzacza 
by wybrać nadmiar piasku.

Zastosuj jedną z naszych mas 
samopoziomujących, aby 
wyrównać powierzchnię.

Zastosuj bezpośrednio odpowiednio 
dobrany klej do podłóg drewnianych 
Bostik.

Zacznij montaż podłogi.

DzIęKI UżyCIU 
ODPOWIEDNICH 
PRODUKTÓW, 
WyKŁADzINy LVT 
Są ŁATWE W mONTAżU, 
A KOŃCOWy EFEKT 
PRAC DOSKONAŁy!

LVT
NAŁÓż
PRZYKLEJ
UżYWAJ

PRzEDE WszYsTKIm KONIECzNE 
JEsT ODPOWIEDNIO PRzYGOTOWaNE 
PODŁOżE.
Tak jak w przypadku każdej elastycznej 
okładziny, podłoże musi być idealnie równe 
i gładkie. Zatem odpowiednio dobrana masa 
samopoziomująca jest wręcz obowiązkowa!
Jeśli pominiesz ten etap przygotowań, 
bardzo szybko przekonasz się, iż wszelkie 
nierówności utrudnią układanie pokrycia 
i będą widoczne również na powierzchni 
wykładziny. Ucierpi na tym nie tylko 
funkcjonalność podłogi, ale również jej 
estetyka.
— 
NasTęPNY ETaP TO KLEJENIE!
— 
Aby zapewnić doskonały montaż 
i wykończenie konieczne jest dobranie 
odpowiedniego kleju.
Panele LVT są wrażliwe na zmiany 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 
Najważniejsze jest zatem użycie wysokiej 
jakości kleju, który szybko i sprawnie 
przymocuje LVT do podłoża, uniemożliwiając 
odkształcenia wykładziny. Stosując 
montaż bezklejowy ryzykujemy powstanie 
luk między panelami oraz deformację 
okładziny. Klejenie LVT, dzięki szybkiemu 
unieruchomieniu paneli, pozwala też na 
szybkie obciążenie ruchem pieszym.

— 
Zastosowany klej do LVT musi 
charakteryzować się 3 cechami 
głównymi:
- wysoki chwyt początkowy
- wysoka przyczepność końcowa
- szybka kohezja

SYSTEm 336, EKSTREmALNE ROZWIĄZANIE!
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa + specjalny grunt odcinający

NIE POZWÓL WILGOCI, 
ABY uSZKODZIŁA TWOJĄ PODŁOGę! 
HYTEC: BARIERA OdCINAjąCA I zABEzPIECzAjąCA 
Twój PROjEkT PRzEd wILgOCIą.

sYsTEm:
  HYTEC E336 XTREM
  GRIP A936 XPRESS

5
5

6

7

3

2

1

44

2 GŁÓWNE zasTOsOWaNIa 
sYsTEmU HYTEC+GRIP:

  płyta betonowa bezpośrednio stykająca 
się z podłożem naturalnym i narażona 
na podciąganie wilgoci z gruntu
  nowy budynek ze świeżym jastrychem, 
jeszcze nie całkowicie wysuszony 
(wilgotność resztkowa)

BOSTIK 
PROPONuJE 
DOSKONAŁE  
KOmPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIE 
SYSTEmOWE 
DLA WYKŁADZIN 
TYPu LVT

GRIP A500
mULTI

Sl C330
TRAFIC

STIX A800
PREmIUm

STIX A930
mULTI FASER

STIX P956
2K

PRzyGOTOwANIe POdłOŻA Kleje dO wyKłAdzIN lVT
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HYTEC 
P510 RaPID
to nasze kolejne szybkie 
i łatwe rozwiązanie przeciwko 
wilgoci szczątkowej. Gotowa 
do użycia, jednoskładnikowa bariera 
przeciwwilgociowa. Opracowana 
w celu tłumienia pozostałości wilgoci 
w konstrukcjach na podłożach 
cementowych.
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sPOsÓB UżYCIa

Przygotowanie mieszaniny żywicy i utwardzacza: 
•	 jeśli	wielkość	szczeliny	wynosi	0,3‑1	mm	–	EPONAL	321	lub	RENO	P350	CLASSIC,
•	 jeśli	szczelina	jest	>	1	mm,	należy	wzmocnić	mieszaninę	poprzez 
 dodanie piasku o granulacji 0,4-0,9 mm (uzyskując postać zaprawy).

Naciąć pęknięcie wzdłuż oraz wykonać nacięcia poprzeczne 
przy pomocy szlifierki kątowej. Przedmuchać sprężonym powietrzem.

Usunąć pył przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

Umieścić klamrę w nacięciach poprzecznych i zalać żywicą.

Posypać żywicę piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-0,9 mm 
do wysycenia w celu przywrócenia warstwy sczepnej. 
Nadmiar piasku usunąć odkurzaczem. Jeśli występują ubytki 
w warstwie piasku należy zagruntować środkiem GRIP A936 XPRESS.

Nanieść	grunt	GRIP	A500	MULTI,	a	następnie	masę	samopoziomującą	dobraną 
do intensywności ruchu w pomieszczeniu. Dla grubości warstwy 
3-10 mm zaleca się SL C330 TRAFIC.

Nałożyć klej STIX A300 Multi  Floor.

Przykleić wykładzinę lub zamontować podłogę drewnianą.

POTRzEBUJEsz 
PORaDY TECHNIKa? 
SKONTAKTUJ SIę z NAmI!
Eksperci Bostik są gotowi udzielić Ci wsparcia w kwestii 
wyboru produktów, odpowiednich systemów 
i nieszablonowych rozwiązań, tak aby projekt nad którym 
pracujesz zakończył się sukcesem!

Nasz zespół to Twój zespół!
—

NAPRAWA POPęKANEGO PODŁOżA 
przed przyklejeniem wykładziny PCW

PROBLEMY: • pęknięcia i szczeliny w jastrychu lub płycie betonowej
  • szczeliny skurczowe i dylatacje robocze
ZADANIE: • ostateczna i trwała naprawa oraz wzmocnienie podłoża przed montażem okładziny

sYsTEm:
		GRIP	A500	MULT
		RENO	P520	EASY	lub	RENO	P350	CLASSIC
  KLAMRA &  PIASEK KWARCOWY – 0,4-0,9 mm
  SL C330 TRAFIC lub inna z naszego portfolio
  STIX A300 MULTI FLOOR lub WOOD H200 ELASTIC
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NAPRAW I ODśWIEż 
POSADZKę! 
NAPRAWA POPękANEgO 
POdłOżA PRzEd PRzYkLEjENIEM 
wYkłAdzINY PCw
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ReNO 
/ naprawa podłoża

HyTeC 
/bariery ochronne

GRIP 
/środki gruntujące

Sl 
/ masy samopoziomujące

TeCHNIS 
/ jastrychy

PRzyGOTOwANIe 
POdłOŻA

GEKON GaRY RaDzI 
W TRAKCIE PRzyGOTOWANIA 
PODŁOżA zWRÓć UWAGę 
NA STAN I TyP PODŁOżA, 
NA KTÓRym BęDzIESz PRACOWAŁ.
- zweryfikuj czy podłoże jest chłonne lub niechłonne 

– prosty test kropli wody pozwoli dobrać 
odpowiedni środek gruntujący,

- nie zapomnij o tym, iż czystość powierzchni odgrywa 
ważną rolę - Gekon Gary nie lubi wszelkich plam oleju, pyłu, 
kurzu i wszelkich substancji zmniejszających przyczepność 
do podłoża,

- używaj zawsze sprawnych i czystych narzędzi, by uchronić 
się przed problemami podczas prac wykonawczych,

- bądź widoczny podczas prac – kamizelki odblaskowe lub 
naszywki na ubraniach gwarantują  Twoje bezpieczeństwo, 
poza tym strój z Gekonem wygląda świetnie,

- Twoje bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne, dlatego 
Gekon Gary prosi: pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie 
- używaj okularów, rękawic, butów i specjalnego stroju 
roboczego,

- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, 
zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na opakowaniach 
naszych produktów.

PROFEsJONaLNY DORaDCa
I PROmOTOR DOBRYCH PRaKTYK 
PRzED PODJęCIEm 
REALIzACJI PROJEKTU
jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTęPUj ZgOdNiE 
Z ZALEcENiAMiwww.bostik.pl



PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA
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RENO 
żYWICE 
NAPRAWCZE

RENO P350 CLassIC
/ NIBOSAN UP50
2K POLIESTROWA 
żyWICA

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa 
do naprawy rys i pęknięć w jastrychach 
betonowych.

—
  WYSOKA LEPKOść

  SZYBKIE SIECIOWANIE

 uNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: beżowy
‑	czas	pracy:	około	15	minut
‑	gęstość:	1,5	kg	/m2

- szerokość szczeliny: 1-20 mm 
- zużycie zależy od wielkości i głębokości rysy
‑	temperatura	pracy:	od	+18˚C	do	+25˚C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

RENO P520 EasY
/ NIBOSAN EASY EINHEIT

2K żyWICA NAPRAWCzA
Dwuskładnikowa niezawierająca 
rozpuszczalników żywica 
naprawcza na bazie szkła wodnego, 
do zamykania powstałych rys 
w jastrychach.

  NISKA ZAWARTOść 
SuBSTANCJI LOTNYCH
  SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA
  PROSTE mIESZANIE 
SKŁADNIKÓW

CHaRaKTERYsTYKa 
PRODUKTU:
—
- kolor: jasny brąz
- czas pracy: około 20 minut
- zużycie zależy do wielkości 

i głębokości rysy
- temperatura pracy: od +18˚C 
do	+25˚C

- okres trwałości: 12 miesięcy 
w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

KLamRY DO szYCIa RYs 
W POsaDzKaCH
Klamra do szycia rys skurczowych 
lub rys powstałych na skutek 
użytkowania powierzchni. 
Do stosowania w połączeniu 
z żywicami poliestrowymi lub 
epoksydowymi.

  ODPORNE NA KOROZJę
  DO STOSOWANIA 
Z żYWICAmI 
EPOKSYDOWYmI
  DO STOSOWANIA 
Z żYWICAmI 
POLIESTROWYmI

CHaRaKTERYsTYKa 
PRODUKTU:
—
- kolor: jasno-szary
- odporne na korozję

PIasEK 0,1-0,5
Piasek kwarcowy służy 
jako wypełnienie i dodatek 
do żywic cienkowarstwowych 
i zapraw mineralnych. 
Zwiększa przyczepność 
powłok epoksydowych 
i mineralnych do kolejnych 
warstw. W przypadku mas 
samopoziomujących umożliwia 
ich aplikację w grubszej warstwie. 
Zwiększa lepkość i gęstość żywic, 
nadając im charakter masy 
szpachlowej.

  ŁATWY W użYCIu
  OPTYmALNE uZIARNIENIE
  DO WEWNĄTRZ

CHaRaKTERYsTYKa 
PRODUKTU:
—
‑	uziarnienie:	0,1‑0,5	mm
- kruszywo naturalne
- okres trwałości: 12 miesięcy 

w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30616193

rodzaj opakowania plastikowe butelki

pojemność 2 x 600 ml

ilość na palecie 60

art. nr 30080240

rodzaj opakowania karton

pojemność 1/50

ilość na palecie 200

art. nr 630626

rodzaj opakowania worek

pojemność 27,8 kg

ilość na palecie 40

art. nr 30616165

rodzaj opakowania puszka

pojemność 1,03 kg

ilość na palecie 200



PRzyGOTOwANIe 
POdłOŻA
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art. nr 30615816

rodzaj opakowania kanister

pojemność 11 kg

ilość na palecie 40

art. nr 30616143	/	30615715

rodzaj opakowania wiadro (2 w 1)

pojemność (3,1+1,9)	kg	/	(15,5+9,5)	kg

ilość na palecie 50	/	16

HYTEC P510 RENO RaPID
/ RENOGRUND PU RAPID

SzyBKI POLIURETANOWy 
ŚRODEK GRUNTUJąCy
Specjalny jednokomponentowy poliuretanowy środek 
gruntujący do chłonnych i niechłonnych podłoży. 
Pozwala wzmacniać słabe podłoża. Jest stosowany 
jako membrana do odcinania szczątkowej wilgoci do 
maksymalnej	wartości	4,5%.

  WYSOKA PRZYCZEPNOść

  GOTOWY DO użYCIA

  WZmACNIA PODŁOżE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: czerwono-brązowy
‑	wydajność:	150‑300g/m2

- temperatura pracy: temperatura powietrza - co najmniej 
+18°C,	temperatura	powierzchni	‑	minimum	+15°C	(przy	
wilgotności	względnej	40‑65%)

- możliwość chodzenia: po ok. 2 godzinach
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

HYTEC E336 XTREm
/ EPONAL 336
WySOCE WyDAJNA 
BARIERA 
PRzECIWWILGOCIOWA

Dwuskładnikowa epoksydowa 
żywica do odcinania szczątkowej 
wilgoci w podłożach cementowych, 
jastrychach, starych płytkach przed 
aplikacją mas samopoziomujących dla 
podłoży wykładzinowych i drewnianych. 
Nadaje się do zastosowania na nowych 
obiektach, jak i podczas remontów. 

—
  POZIOm WILGOCI DO 12%

  ODPORNY NA CIśNIENIE 
HYDROSTATYCZNE

  BARIERA PRZECIWRADONOWA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- 2K żywica epoksydowa
- nie zawiera rozpuszczalników
‑	czas	obróbki:	>	30	minut	przy	temperaturze	20°C
- okres trwałości: 24 miesiące w temperaturze 
od	+5°C	do	+30°C

HYTEC 
żYWICE 
OCHRONNE



PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA
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art. nr 30615690

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 7 kg

ilość na palecie 48

GRIP a936 XPREss
/ARDAGRIP XPRESS
WySOCE WyDAJNy 
SPECJALNy GRUNT 
DO PODŁOży 
NIECHŁONNyCH

Bardzo dobrze przylega do gładkiej, zwartej 
i niechłonnej powierzchni betonowej, cera-
micznej, lastrykowej i do kamieni sztucznych 
oraz do jastrychów magnezytowych. Szybki 
system w połączeniu z membraną epoksydo-
wą HYTEC E336 XTREM odporną na wilgoć.

—
  KRÓTKI CZAS SCHNIęCIA

  PROSTY SPOSÓB APLIKACJI 
PRZY POmOCY WAŁKA

  DO WIELu ROZWIĄZAń

 BEZZAPACHOWY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: różowo-czerwony
- czas schnięcia: 2 godziny
- wydajność : 100g/m2

- czas schnięcia: podłoża chłonne - ok. 60 minut, 
podłoża niechłonne - ok. 2 godziny 

- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

GRIP 
śRODKI 
GRUNTUJĄCE

GRIP a500 mULTI
/NIBOGRUND G17

UNIWERSALNy WODNy KONCENTRAT 
GRUNTUJąCy
Wodorozcieńczalny środek gruntujący zwiększający 
przyczepność mas samopoziomujących do podłoża. 
Do powierzchni chłonnych i niechłonnych oraz 
do podłoży magnezjowych i skało-drzewowych.

  KONCENTRAT
  ROZCIEńCZALNY W PROPORCJI 1:3
  uNIWERSALNY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: biały, po wyschnięciu bezbarwny
- czas schnięcia: 30 minut na podłożach chłonnych
- zużycie: 90-100 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30614674

rodzaj opakowania kanister

pojemność 10 kg

ilość na palecie 32

art. nr 30616163

rodzaj opakowania kanister

pojemność 20 kg

ilość na palecie 24

GRIP a310 PROJECT
/PRIMCLASSIC

GOTOWy DO UżyCIA WODNy ŚRODEK 
GRUNTUJąCy
Wydajny i gotowy do użycia grunt wzmacniający 
przyczepność do powierzchni chłonnych. Odpowiedni 
do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony 
do zabezpieczenia i wzmocnienia przyczepności 
chłonnych powierzchni poziomych i pionowych. 
Ułatwia aplikację mas samopoziomujących.

  SZYBKOSCHNĄCY I BEZWONNY
  ZALECANY POD mASY SAmOPOZIOmuJĄCE
  NA śCIANę I PODŁOGę

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: biały, po wyschnięciu bezbarwny
- czas schnięcia: 30-60 minut na podłożach chłonnych
‑	zużycie:	100‑150	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C



PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

art. nr 30176160

rodzaj opakowania wiadro (2 w 1)

pojemność (16,7+8,3) kg

ilość na palecie 16
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PIasEK 0,4-0,9
Piasek kwarcowy służy jako wypełnienie i dodatek 
do żywic cienkowarstwowych i zapraw mineralnych. 
Zwiększa przyczepność powłok epoksydowych 
i mineralnych do kolejnych warstw. W przypadku mas 
samopoziomujących umożliwia ich aplikację w grub-
szej warstwie. Zwiększa lepkość i gęstość żywic, 
nadając im charakter masy szpachlowej.

  ŁATWY W użYCIu
  OPTYmALNE uZIARNIENIE
  DO WEWNĄTRZ

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- uziarnienie: 0,4-0,9 mm
- kruszywo naturalne
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

NIBOLaY RENOFLEECE
ODPRzęGAJąCA mATA FLIzELINOWA
Flizelinowa mata przeznaczona do stosowania 
na ścianach i podłogach, szczególnie polecana przy 
renowacjach starych posadzek i ścian. Odpowiednia 
również do powierzchni z ogrzewaniem podłogo-
wym. Wklejana jest w warstwie kleju, np. pod płytki 
ceramiczne, deskę warstwową parkietową, parkiet 
z drewna litego oraz do podłóg laminowanych.

  ODDYCHAJĄCA
  ELASTYCZNA
 ODPORNA NA BIOKOROZJę
 PRZENOSZĄCA  NAPRężENIA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: biały
- flizelina poliestrowa
‑	waga:	250	g/m2

- pod ogrzewanie podłogowe
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

EPONaL 321
EPOKSyDOWA żyWICA POSADzKOWA
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o przeznaczeniu 
przemysłowym.	Jako	gruba	posadzka	(od	3	do	5	mm	
i więcej) dla powierzchni o dużym obciążeniu 
(warsztaty produkcyjne, powierzchnie magazynowe, 
laboratoria, obszary o dużym natężeniu ruchu 
pieszego itp.).

  WYSOKA ODPORNOść CHEmICZNA
  DOBRA WYTRZYmAŁOść mECHANICZNA
  DOSKONAŁA PRZYCZEPNOść DO WIELu 
PODŁOżY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- nie zawiera rozpuszczalników
- kolor: żółty
- zużycie jako grunt: 0,3-0,4 kg/m2

- zużycie jako warstwa wyrównująca: 0,4-0,6 kg/m2

- okres trwałości: 24 miesiące w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30606794

rodzaj opakowania rolka

pojemność 50	m2

ilość na palecie 15

art. nr 630633

rodzaj opakowania worek

pojemność 27,8 kg

ilość na palecie 40

aRDaGRIP CLassIC
UNIWERSALNy 
ŚRODEK GRUNTUJąCy
Gotowy do użycia grunt na bazie wodnej dyspersji ży-
wicznej, przeznaczony do wzmocnienia nośności podłoża 
oraz zwiększenia jego przyczepności. Chroni podłoża 
wrażliwe na wilgoć i zmniejsza ich chłonność. Nie zawiera 
rozpuszczalnika.

  GOTOWY DO użYCIA
  DO PODŁOżY CHŁONNYCH
  DO STOSOWANIA 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BuDYNKÓW
  BEZ ROZPuSZCZALNIKA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: zielony
‑	zużycie:	80‑150	g/m2

- czas schnięcia: ok. 2 godzin, w zależności od podłoża
- zalecany pod system płytkarski
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30604957

rodzaj opakowania kanister

pojemność 10 kg

ilość na palecie 32



= zalecany

= rozwiązanie możliwe po konsultacji z Działem Technicznym
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Płyty betonowe, jastrych cementowy = = = = = = =

Jastrych anhydrytowy = = = = = =

Jastrych asfaltowy = = = = = =

Płytki ceramiczne = = = = = = =

Parkiet = =

Płyty drewnopochodne CTB-H, CTB-X, OSB-3 = =

Na zewnątrz =

Grubość warstwy (mm) 1 - 10 1 - 10 1 - 10 3 - 15 3 - 60

Zużycie w kg/m2 na grubość warstwy 1 mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,6

Możliwość aplikacji przy użyciu pompy = = = = = = =

Malowanie =

Rodzaje podłoża

po masach 
         samopoziomujących

wybór odpowiedniej masy samopoziomującej to niezwykle ważny proces, 
który wpływa na dalsze prace wykończeniowo-instalatorskie. dlatego nasz 
przewodnik ułatwi wam wybranie odpowiedniego rozwiązania, by sprostać 
oczekiwaniom na każdej inwestycji.
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art. nr 30616162

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

sL C980 XPs
/XPS
WySOCE WyTRzymAŁA 
mASA SAmOPOzIOmUJąCA 
DO UżyCIA WEWNąTRz ORAz 
NA zEWNąTRz BUDyNKÓW

Jednokomponentowa masa samopoziomują-
ca, szybkowiążąca, specjalnie zaprojektowana 
dla przestrzeni przemysłowych, parkingów 
podziemnych, hal pod regały z wysokim skła-
dowaniem i wszędzie,  gdzie przewidziane jest 
duże obciążenie ruchem pieszym.

—
  DO ZASTOSOWAń PRZEmYSŁOWYCH

  OSTATECZNA WARSTWA POSADZKI

 SZYBKOSPRAWNA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- czas pracy: 20 minut 
- możliwość chodzenia: po 1 godzinie 
- czas utwardzania przed aplikacją wykładzin: już po 4 godz.
‑	aplikacja:	między	3‑15	mm	
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- zużycie: 1,6 kg na 1 m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sL 
MASY 
SAMOPOZIOMUJĄCE
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sL C750 POLYRaG
/ BOSTIK POLYRAG

WzmOCNIONA WŁÓKNAmI SzyBKO 
SPRAWNA mASA SAmOPOzIOmUJąCA 
z mOżLIWOŚCIą mALOWANIA
Masa	samopoziomująca	SL	C750	POLYRAG	jest	elastyczną	
masą poziomującą, wzmocnioną włóknami syntetyczny-
mi. Masa jest w kolorze beżowym dla uzyskania najlepsze-
go efektu przy nakładaniu farby ochronno-dekoracyjnej. 
Twarda i zamknięta powierzchnia zapewnia gładkość 
ułatwiającą dalsze prace.

 SZYBKIE WIĄZANIE
 ELASTYCZNA, WZmOCNIONA WŁÓKNAmI
 mOżE BYć mALOWANA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas pracy: 20 min.
- możliwość chodzenia: po 2 godzinach
‑	zużycie:	1,5	kg/m²	przy	1	mm
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sL C730 FIBRE
/ MIPLASOL FIBRE

zAPRAWA SAmOPOzIOmUJąCA 
zAWIERAJąCA WŁÓKNA 
Do stosowania w nowych obiektach, jak i przy remon-
tach. Szczególnie na podłoża pochodzenia naturalne-
go. Dzięki zbrojeniu włóknami idealnie sprawdza się 
na powierzchniach betonowych, jastrychach cemen-
towych, płytach gipsowo-kartonowych, parkietach 
i panelach (CTBX, CTBH i OSB).

  ZAWIERA WŁÓKNA SYNTETYCZNE
  IDEALNIE GŁADKIE WYKOńCZENIE
  NADAJE SIę POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  DO POmIESZCZEń O DużYm NATężENIu 
RuCHu PIESZEGO 

CHARAKTERYSTYKA PRODuKTu:
—
- czas pracy: 30 minut
- możliwość chodzenia: od 4-6 h, zależnie od warunków 

w pomieszczeniu
‑	zużycie:	1,5	kg	na	1	m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30616161

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

art. nr 30616145

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

art. nr 30616144

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

art. nr BOK638998

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

sL C330 TRaFIC
/ MIPLASOL TRAFIC 3

UNIWERSALNA mASA SAmOPOzIOmU-
JąCA O WySOKICH PARAmETRACH 
WyTRzymAŁOŚCIOWyCH I GŁADKOŚCI
Uniwersalna masa samopoziomująca, doskonała pod 
wykładziny PCW, dywanowe, LVT, płytki ceramiczne, 
parkiety oraz linoleum.

 IDEALNA POWIERZCHNIA 
  BRAK SKuRCZu
  WIĄZANIE HYDRAuLICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODuKTu:
—
- czas pracy: 30 minut
- możliwość chodzenia: od 4-6 godzin, zależnie od 

warunków w pomieszczeniu
- ręcznie lub przy pomocy pompy
‑	zużycie:	1,5	kg	na	1	m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sL C310 CLassIC
KLASyCzNA mASA SAmOPOzIOmU-
JąCA DO UKŁADANIA WEWNąTRz 
BUDyNKÓW
Podstawowa i uniwersalna masa samopoziomująca 
do wykonania podłoża pod wykładziny PCW, dywa-
nowe czy LVT. Cienkowarstwowa, dedykowana do 
układania wewnątrz pomieszczeń.

  SAmOPOZIOmuJĄCA
  W ZAKRESIE 2-10 mm
  DOSKONAŁY ROZPŁYW

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas pracy: 20 minut
‑	możliwość	chodzenia:	3‑5	godzin	(w	zależności	od	

warunków w pomieszczeniu)
- ręcznie lub przy pomocy pompy
‑	zużycie:	1,5	kg	na	1	m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C
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POmIaR 
TWaRDOśCI 
PODŁOża 
RYsIKIEm RI-RI
—
rysik ri-ri to proste urządzenie 
do pomiaru powierzchownej twardości 
podłoża. zestaw do pomiarów składa się 
ze specjalnego szablonu oraz rysika 
przypominającego w budowie długopis.

Przed rozpoczęciem pomiaru sprężynę oporu dłuta 
znajdującego się w rysiku należy ustawić według 
poziomu wymagań przyszłej posadzki co do jakości 
podłoża.

- pod stabilne wymiarowo wykładziny wykonane 
z PCW sprężynę ustawiamy na najniższym 
poziomie

- dla mniej stabilnych, drewnianych podłóg litych 
sprężyna jest ustawiona na ostatnim oczku

Szablon przykładamy do miejsca pomiaru, po czym 
używając rysika przeciągamy go w wyznaczonych 
otworach. Czynność powtarzamy tak, by doszło 
do przecięcia się linii. Poziom wykruszenia 
na przecięciach poinformuje nas o tym, z jak 
wytrzymałą posadzką mamy do czynienia. 
To z kolei ułatwi nam zaplanowanie prac tak, by były 
one sprawne i efektywne. 

Ten test to najszybszy sposób na określenie jakości 
podłoża, na jakim będziemy pracować.

art. nr 30616147

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

art. nr 30615478

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

art. nr 30616148

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 48

sL C960 XL
/FLYT 360

mASA SAmOPOzIOmUJąCA O WySOKICH 
PARAmETRACH WyTRzymAŁOŚCIOWyCH
Gruboziarnista, jednokomponentowa zaprawa samopozio-
mująca na bazie specjalnych cementów. Stanowi wysokiej 
jakości wykończenie powierzchni o grubości jednej warstwy 
w zakresie od 3 do 60 mm, umożliwiające bezpośrednie 
klejenie wszelkich pokryć podłogowych. Możliwa jest aplikacja 
ręczna lub mechaniczna za pomocą pompy.

  WYSOKA WYTRZYmAŁOść
  DOSKONAŁA GŁADKOść WYKOńCZENIA
  POSIADA KARTę FDES (DOKumENT DEKLARACJI 
EKOLOGICZNEJ I SANITARNEJ)

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas pracy: 30 minut
‑	możliwość	chodzenia:	po	3‑5	godzinach,	zależnie	od	warunków
- czas utwardzania przed aplikacją: PCW, gumy, ceramiki między 

3-10 mm – około 48 godzin, a przy grubości powyżej 10 mm – 
48-72 godzin

- ręcznie lub przy pomocy pompy
- aplikacja: między 3-60 mm
- zużycie: 1,6 kg na 1 m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

sL C920 RENO sT
/ NIBOPLAN ST 400 FEIN

SzyBKOWIążąCA 
CIENKOWARSTWOWA zAPRAWA 
DO SzPACHLOWANIA POWIERzCHNI 
mINERALNyCH
Drobnoziarnista i szybkowiążąca zaprawa cienkowar-
stwowa. Służy do szpachlowania i wyrównywania podło-
ży betonowych oraz jastrychów. Zaprawą można niwe-
lować nierówności oraz zagłębienia do 10 mm w jednym 
cyklu roboczym. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

  SZYBKOWIĄżĄCA 
  DROBNOZIARNISTA
  CIENKOWARSTWOWA 

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- możliwość chodzenia: po 30 minutach
- aplikacja od: 1-10 mm
- zużycie: 1,6 kg na 1 m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sL C910 XPREss
/ TRAVAUX RAPIDES

SzyBKOSCHNąCA mASA 
SAmOPOzIOmUJąCA
Zaprawa samopoziomująca o szybkim wiązaniu hydrau-
licznym do krytycznych prac i napraw w pomieszczeniach, 
które nie mogą być na długo wyłączone z użytkowania. 
Do układania w warstwie o grubości od 1 do 10 mm .

  WYSOKA ODPORNOść mECHANICZNA
   SZYBKOSCHNĄCA
  NIE WYmAGA SZLIFOWANIA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas pracy: 20 minut 
- możliwość chodzenia: po 1 godzinie
- czas utwardzania przed aplikacją: wykładziny dywanowej 

i ceramiki – po 2 godzinach, PCW – po 4 godzinach, a gumy, 
linoleum i parkietu – po 24 godzinach

- ręcznie lub przy pomocy pompy
- aplikacja: między 1-10 mm
‑	zużycie:	1,5	kg	na	1	m2 przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

1

1

2

2
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art. nr 30615499

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

TECHNIs C910 mIX
/ SCHNELLESTRICHT KONZENTRAT

SzyBKOWIążąCy CEmENT 
DO JASTRyCHÓW
Specjalny materiał wiążący do przygotowania goto-
wego jastrychu, który pozwala uzyskać wysoką wy-
trzymałość	końcową	oraz	już	po	3‑5	godzinach	można	
wykonywać kolejne prace. Przeznaczony do stosowa-
nia jako dodatek do zespolonych jastrychów szybko-
wiążących, jastrychów na warstwach oddzielających, 
izolacyjnych i podgrzewanych. Może być stosowany 
wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w wilgot-
nych i mokrych pomieszczeniach.

 SZYBKOWIĄżĄCY
 WYSOKA WYTRZYmAŁOść KOńCOWA 
  mOżLIWOść CHODZENIA Już PO 3 GODZINACH

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków
- w pomieszczeniach suchych i wilgotnych 
- czas aplikacji: około 90 minut
‑	zużycie:	25	kg	proszku	w	połączeniu	z	kruszywem	w	ilości	
100‑125	kg	

- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

TECHNIs 
JASTRYCHY

TECHNIs C560 RaPID
/ SCHNELLESTRICHT
GOTOWy DO UżyCIA 
JASTRyCH SzyBKOSCHNąCy

Szybkoutwardzalny jastrych cementowy 
do tworzenia trwałego lub pływającego podło-
ża. Przeznaczony do produkcji jastrychów szyb-
kowiążących: zespolonych, jastrychów na war-
stwach oddzielających i izolujących, a także 
podgrzewanych. Może być stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz budynków, w wilgotnych i mo-
krych pomieszczeniach. Nadaje się również jako 
zaprawa do szybkich napraw na powierzchniach 
betonowych w obszarach przemysłowych.

—
  IDEALNY W ŁAZIENKACH I KuCHNI

  IDEALNY W SuPERmARKETACH 
I HIPERmARKETACH 

 SZYBKIE uŁOżENIE I SCHNIęCIE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas pracy: 20 minut 
- możliwość chodzenia: po 3 godzinach
- czas utwardzania przed aplikacją: ceramika - 2-3 godzin, 

posadzki pod wykładziny – 6 godzin, pod aplikację żywic – 
12 godzin, posadzki pod parkiet – 24 godziny 

‑	zakres	aplikacji:	35‑80	mm
- zużycie: 2,0 kg na 1 m2 przy 1 mm
‑	temperatura	pracy:	od	+5˚C	do	+25˚C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30615547

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

POmIaR 
ODPORNOśCI 
Na śCINaNIE 
POWIERzCHNI
—
PressoMess to przyrząd, który ocenia 
powierzchniową twardość podkładu, 
ale również umożliwia dokonanie 
rzetelnego pomiaru.

W celu przeprowadzenia pomiaru należy ustawić 
urządzenie miernicze pomiędzy dwoma drewnianymi 
klockami o odpowiednim rozmiarze przyklejonymi 
przy użyciu kleju cyjanoakrylowego (w zestawie). 
Następnie, przy wykorzystaniu pokrętła, wywołujemy 
rozporową siłę oddziałującą na oba klocki. Pomiar 
PressoMess kończy się w momencie, gdy jeden 
z klocków zostanie ścięty. Na zegarze analogowym 
odczytywany jest wynik pomiaru.

Dzięki pomiarowi odporności na ścinanie instalator 
może zdecydować jaki grunt czy klej wykorzystać 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa posadzce 
i jak uzyskać najlepsze parametry klejące okładzinę, 
czy to elastyczną, czy drewnianą do posadzki.

Bostik oferuje możliwość pomiaru takim narzędziem.
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GEKON GaRY RaDzI 
PODCzAS PRAC z NASzymI 
KLEJAmI DO WyKŁADzIN zWRÓć 
SzCzEGÓLNą UWAGę NA JAKOŚć 
I TyP PODŁOżA. DzIęKI TEmU 
DOBIERzESz ODPOWIEDNI KLEJ, 
KTÓRy UŁATWI mONTAż.
- bardzo istotne jest, by dobrać odpowiednią pacę i grzebień, 

grubość „żebra” kleju jest niezwykle ważna, by uzyskać 
pożądaną adhezję wykładziny do podłoża,

- wybieraj jak najbardziej ekologiczne rozwiązanie 
z naszego portfolio, by nie wpływać na jakość powietrza 
w pomieszczeniu,

- zwróć uwagę na wilgotność podłoża, można ją łatwo zbadać 
metodą CM,

- Twoja wygoda i bezpieczeństwo pracy są bardzo ważne, 
zatem zanim zaczniesz upewnij się, iż jesteś stosownie 
zaopatrzony w narzędzia i strój ochronny, które są konieczne 
do efektywnego ukończenia pracy,

- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, 
zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na opakowaniach 
naszych produktów.

PROFEsJONaLNY DORaDCa
I PROmOTOR DOBRYCH PRaKTYK 
PRzED PODJęCIEm 
REALIzACJI PROJEKTU
jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTęPUj ZgOdNiE 
Z ZALEcENiAMi

STIX 
/ kleje dyspersyjne

FIX 
/ kleje przylepcowe

CONTACT  
/ kleje kontaktowe

KlejeNIe 
wyKłAdzIN

www.bostik.pl
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ODPOWIEDNI WYBÓR PaCY
WŁAŚCIWy WyBÓR PACy POmAGA UNIKNąć:

•	nadmiernego	 zużycia	 kleju: w tym przypadku czas wstępnego odparowania 
znacznie się wydłuża i z reguły nie jest przestrzegany. To z kolei przyczynia się 
do straty czasu oraz do powstawania pęcherzy i odkształceń na powierzchni 
wykładziny.

•	nałożenia	 zbyt	 małej	 ilości	 kleju: w tym przypadku czas pracy kleju staje się 
bardzo krótki. Wykładzina ulega pomarszczeniu w punktach, gdzie klej zdążył już 
wyschnąć. Utrzymanie wykładziny staje się więc niemożliwe.

WYkłAdzInY IGłOWAnE
paca	B1
300-350 g/m2

WYkłAdzInY dYWAnOWE ACTIOn BAC
paca	B1
300-350 g/m2

WYkłAdzInY dYWAnOWE nA SPOdzIE z PIAnkI
paca	A2
250-300 g/m2

WYkłAdzInY dYWAnOWE nA FLIzELInIE
paca	B1
300-350 g/m2

WYkłAdzInY PCW nA SPOdzIE z GłAdkIEj PIAnkI
paca	A2
250-300 g/m2

WYkłAdzInY PCW nA SPOdzIE z TłOCzOnEj PIAnkI
paca	B1
300-350 g/m2

WYkłAdzInY PCW hOmOGEnICznE
paca	A2
250-300 g/m2

WYkłAdzInY PCW nA PCW
paca	A4:	klej	akrylowy
150-200 g/m2

WYkłAdzInY nA SChOdY (kłaDZiONE Z JEDNEGO arkuSZa)

paca	nr	000
klej kontaktowy

PłYTY
paca	B2
500-600 g/m2

WłóknA nATURALnE nA LATEkSOWYm SPOdzIE
paca	B2
400 g/m2

LInOLEUm
paca	B1
350-400 g/m2

POdkłAdY POdłOGOWE
paca	B1
300-350 g/m2

PomiAr	Poziomu	wilgotności	
nA	Budowie	metodą	cm

DOPUSZCZALNA wARTOść POZIOMU wILGOTNOśCI, 
w ZALEżNOśCI OD RODZAjU PODłOżA:

Wykładziny PCW Wykładziny dywanowe Parkiet

JAstrych	cementowy ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%

JAstrych	Anhydrytowy < 0,5% < 0,5% < 0,5%

Pobrać próbkę na głębo-
kości 4 cm.

1. pobRanie pRóbki

Potrząsać urządzeniem 
przez 3-5 minut, po około 
10 minutach odczytać 
wartość wskazaną na 
manometrze (można 
skorzystać z załączonej 
tabeli).

4. odczyt waRtości

zebrać pobrany materiał 
i dokładnie usunąć granu-
lat o dużym gabarycie.

2. zebRanie pRóbki

zważyć próbkę (20 g, 50 g 
lub 100 g, w zależności 
od materiału), następnie 
przesypać do urządzenia 
po wrzuceniu ampułki 
z karbidem i metalowych 
kulek.

3. ważenie pRóbki

•	Metoda	badania	podłoża	na	budowie	uznawana	przez	insty-
tucje kontrolujące, architektów, kierowników budowy itp.

•	Kompletne	opakowanie	zawierające	różne	akcesoria	
niezbędne do pobrania próbek z miejsca budowy i prze-
prowadzenia natychmiastowego pomiaru zawartości 
wilgoci

•	Zgodne	z	DTU	53.2,	51.2	i	CPT	3575”

metoda	cm
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sTIX 
KLEJE DYSPERSYJNE

art. nr 30616164

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 18 kg

ilość na palecie 32

sTIX a800 PREmIUm
/MIPLAFIX 800
KLEJ AKRyLOWy O BARDzO 
DUżEJ POCząTKOWEJ SILE 
KLEJENIA

To wysokiej klasy klej akrylowy o bardzo 
dużym chwycie początkowym, przeznaczony 
szczególnie do montażu LVT oraz 
elastycznych wykładzin obiektowych. 
Nie zawiera rozpuszczalnika oraz ftalanów, 
dzięki czemu charakteryzuje się niską emisją 
LZO w klasie A+ i EC1, spełniając wymagania 
LEED i BREEAM.

—
  IDEALNY DO LVT I GumY

  SZYBKI CZAS uTWARDZENIA

  WYSOKA WYTRZYmAŁOść 
NA RuCH PIESZY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	dla	PCW	‑	10‑15	min,	dla	gumy	‑	5	minut
- czas otwarty: dla PCW - 60 minut, dla gumy - 30 minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
‑	zużycie:	250‑400	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

 po klejach 
           do wykładzin

Wykładziny igłowane = = = = =

Wykładziny dywanowe  na spodzie z pianki = = = = =

Wykładziny dywanowe Action Bac = = = =

Wykładziny dywanowe na spodzie z filcu/włókniny = = = =

Włókna naturalne na lateksowym spodzie (coco, sizal, trawa morska) = = = = =

Płytki dywanowe = =

Wykładziny winylowe tłoczone (VER) = = = = =

Wykładziny PCW heterogeniczne = = = = = =

Wykładziny PCW na spodzie z pianki lub filcu (akustyczne) = = = = = =

Wykładziny PCW homogeniczne w płytach lub rolce = = = = = = =

LVT w płytach lub panelach = = = =

LVT loose-lay

Płyty półelastyczne = = = = =

Linoleum akustyczne = = = = =

Linoleum w rolce = = = =

Linoleum w płytach = = = =

Wykładziny kauczukowe (grubość do 3,5 mm) = = = = = =

Wykładziny kauczukowe (grubość powyżej 3,5 mm) = =

Układanie wykładziny heterogenicznej na starych okładzinach 
elastycznych (z wyjątkiem płyt winylowo-azbestowych) = = = = = =

Układanie wykładzin na podkładach odprzęgających = = =

Systemy prysznicowe PCW =A = =

Układanie wykładziny dywanowej na podkładzie podłogowym = = = =

Sztuczny trawnik (wewnętrzny) = = =

Sztuczny trawnik (zewnętrzny), boiska sportowe =

Układanie wykładzin tekstylnych i włókien naturalnych na schodach = = = =

Układanie wykładzin PCW na schodach = = = =

Wykładziny PCW kładzione z jednego arkusza =

Wykładziny kauczukowe kładziona z jednego arkusza =

Profile, wsporniki = =

Listwy przyścienne sztywne (drewno, PCW), korytka elektroinstalacyjne =

Krawędzie stopni schodowych =

Naścienne płyty ochronne =* = =

Płyty ostrzegawcze wewnętrzne/zewnętrzne =

Płyty ostrzegawcze i szyny prowadzące wewnętrzne =
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A: w narożach przy wejściu/wyjściu w zastępstwie kleju kontaktowego.
* za zgodą producenta wykładziny
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art. nr 30616128

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 20 kg

ilość na palecie 32

art. nr 30616127

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 20 kg

ilość na palecie 32

art. nr 30615765

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 13 kg

ilość na palecie 22

art. nr 30615779

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 13 kg

ilość na palecie 33

sTIX a930 mULTI FasER
/FIBER FORCE

UNIWERSALNy KLEJ z WŁÓKNAmI
Wielofunkcyjny dyspersyjny klej z włóknami 
do przyklejania PCW (paneli/płytek), paneli LVT 
w różnych wzorach, wykładzin winylowych, linoleum, 
gumy, wykładzin o gładkim spodzie, dywanów 
o różnych podkładach, takich jak kokos czy sizal.

 mOCNY CHWYT POCZĄTKOWY
  KRÓTKI CZAS AKTYWACJI
  TWARDE ŁOżE KLEJOWE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	5	minut
- czas roboczy: 20 minut
- czas ponownego docisku: po 40 minutach
- czas utwardzenia: 24 godziny
- zużycie: 300-600 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sTIX a740 mULTI BEsT
/BOSTIK’S BEST

KLEJ DO WyKŁADzIN 
O DUżym OBCIążENIU
Do klejenia wykładzin winylowych (PCW) w rolkach 
i płytach, kauczukowych do 4,0 mm grubości (z gładką 
warstwą wierzchnią i spodnią), linoleum, do wykładzin 
tekstylnych o różnym spodzie oraz do klejenia wykła-
dzin PCW na PCA.

 DużA ODPORNOść mECHANICZNA
 DŁuGI CZAS OTWARTY
 DużA SIŁA WIĄZANIA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	10‑15	minut
- czas roboczy: 1 godzina
- czas chodzenia: już po 24 godzinach
- czas utwardzenia: po 24 godzinach
- zużycie: 280-300 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sTIX a300 mULTI FLOOR
/MIPLAFIX 300

WySOCE WyDAJNy KLEJ 
DO WSzELKIEGO TyPU WyKŁADzIN 
z PCW ORAz DO WyKŁADzIN 
AKUSTyCzNyCH
Uniwersalny klej akrylowy do wykładzin podłogowych 
do różnych typów homo i heterogenicznego PCW, 
dywanów o różnych podkładach, z naturalnym 
włóknem, także nadaje się do łazienek, gdzie 
ściany i podłogi są z PCW. Do mat akustycznych 
z linoleum i gumy. Do paneli ściennych. Do budynków 
mieszkalnych, jak i powierzchni biurowej.

  DŁuGI CZAS OTWARTY
  mOCNY I SZYBKI CHWYT
  DO WSZELKICH POmIESZCZEń

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	10‑15	minut
‑	czas	roboczy:	50‑60	minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
‑	zużycie:	250‑400	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy 
w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

sTIX a100 PROJECT
/MIPLAFIX 100

UNIWERSALNy KLEJ DySPERSyJNy 
SzCzEGÓLNIE POLECANy 
DO PCW I DyWANÓW z WŁÓKNAmI 
NATURALNymI
Uniwersalny klej na bazie dyspersji akrylowej 
do wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalnika i ma bardzo 
niską emisję LZO w klasie A+. Klej wykazuje doskonałą 
wytrzymałość na obciążenia, powodowane np. ruchem 
mebli na kółkach. Nadaje się do podłóg ogrzewanych.

  WYSOKA WYDAJNOść
  PROSTA APLIKACJA
 REDuKCJA ZAPACHu

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	10‑15	minut
‑	czas	roboczy:	45‑50	minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
‑	zużycie:	250‑400	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C
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sTIX a970 ELECTRO
/POwER MULTI SL 850

KLEJ PRąDOPRzEWODząCy
Przewodzący klej na bazie wody do łączenia 
przewodzących powłok na tworzywach sztucznych, 
gumie lub tekstyliach. Klej dyspersyjny do układania 
przewodzących wykładzin z PCW i linoleum, 
wykładzin gumowych, zgodnie z normą DIN EN 1817, 
w szczególności z gładkim podkładem i wykładzinami 
tekstylnymi. Nadaje się również do przewodzących 
wykładzin z filcu igłowanego, mocowanych 
na chłonnym podłożu.

 TWARDE „żEBRO” KLEJĄCE
 ŁATWY W APLIKACJI
 NIE JEST WYmAGANY PODKŁAD PRZEWODZĄCY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	aktywacji:	10‑15	minut
‑	czas	roboczy:	40‑45	minut
- czas chodzenia: już po 24 godzinach
‑	zużycie:	400‑550	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

sTIX P956 2K
/PU 456

DWUSKŁADNIKOWy 
POLIURETANOWy KLEJ 
DO WyKŁADzIN
Klej dwuskładnikowy poliuretanowy do przyklejania 
wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych 
i drewnianych, które będą poddawane intensywnemu 
obciążeniu mechanicznemu lub termicznemu. 
Do stosowania wewnątrz, a także w pomieszczeniach 
wilgotnych.

 BARDZO mOCNE WIĄZANIE
 ODPORNY NA CIEPŁO I WILGOTNOść
  mOżNA STOSOWAć WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: jasnobrązowy
- czas roboczy: 1 godzina
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 48 godzin
- zużycie: 300-900 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30616197

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 8 kg

ilość na palecie 36

art. nr 30615775

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 12 kg

ilość na palecie 33

LUKSUSOWE PANELE WINyLOWE 
TO POKRÓTCE SzTyWNE PŁyTKI 
O RÓżNyCH ROzmIARACH 
I KSzTAŁTACH. DzIęKI POSTęPOWI 
W ROzWOJU NOWyCH 
mATERIAŁÓW WyKŁADzINOWyCH 
Są NOWOCzESNą ALTERNATyWą 
DLA OKŁADzIN NATURALNyCH, 
TAKICH JAK DREWNO PARKIETOWE 
Czy PŁyTKI CERAmICzNE.
Dzięki opcji dobrania warstwy graficznej 
możliwości udekorowania posadzek jest 
niezwykle wiele. Taki panel idealnie imituje 
drewno różnego rodzaju, gres czy kamień 
naturalny, zachowując przy tym pełną 
funkcjonalność użytkową.

Rozwiązaniem, które świetnie sobie 
poradzi z montażem paneli LVT jest nasz 
klej STIX A800 PREMIUM. Został on tak 
skomponowany, by sprostać oczekiwaniom 
instalatorów układających panele LVT.

panele 
       LVT

!
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FIX a305 CLassIC
/NIBOFIX 3000
SPECJALNy KLEJ 
PRzyLEPCOWy DO PŁyTEK 
DyWANOWyCH

Specjalny klej przylepcowy do poziomego 
mocowania wykładzin dywanowych 
w formie płytek z różnorodnymi rodzajami 
warstwy spodniej. Nadaje się do aplikacji 
na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki 
wykładzinowe można w każdej chwili 
odkleić w celu dopasowania lub wymiany. 
Klej pozostaje trwale lepki.

—
  ŁATWY W APLIKACJI

  DOBRE KRYCIE POWIERZCHNI

  EKONOmICZNY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	schnięcia:	15‑30	minut
- czas otwarty: ciągły
- czas chodzenia: od razu po ułożeniu wykładziny
- zużycie: 70-100 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

FIX 
KLEJE 
PRZYLEPCOWE

art. nr 30615599

rodzaj opakowania kanister

pojemność 10 kg

ilość na palecie 40

FIX a320 TaCK
/DAL TACK

KLEJ DO USUWALNyCH 
PŁyTEK DyWANOWyCH
Specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania 
wykładzin dywanowych w formie płytek z różnorodnymi 
rodzajami warstwy spodniej. Płytki wykładzinowe można 
w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. 
Klej pozostaje trwale lepki.

  DEDYKOWANY DLA POWIERZCHNI 
BIuROWYCH
  APLIKACJA ZA POmOCĄ WAŁKA
  NISKIE ZużYCIE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
‑	czas	schnięcia:	30‑45	minut
- czas otwarty: ciągły
- czas chodzenia: od razu po ułożeniu wykładziny
- zużycie: 60-100 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30616149

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 15	kg

ilość na palecie 24
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CONTaCT N726 mULTI sT
/NIBOPREN N726
KLEJ KONTAKTOWy 
W POSTACI żELU

Tiksotropowy, chloroprenowy klej kontaktowy 
do przyklejania wykładzin do powierzchni 
trudnych, takich jak schody, profile wykonane 
z gumy, PCW czy korka. Do klejenia wykładzin 
z gumy, korka, drewna, PCW czy też materia-
łów wzmacniających, np. z włókna szklanego.

—
  TIKSOTROPOWY

  BEZ AKTYWACJI

  POWIERZCHNIE POROWATE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- czas odparowania: 10-20 minut
- pełne obciążenie: po 24 godzinach
- zużycie: 300 g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

CONTaCT 
KLEJE 
KONTAKTOWE

art. nr 30615919

rodzaj opakowania metalowa puszka

pojemność 4,5	kg

ilość na palecie 45

WyKŁADzINy HOmOGENICzNE
Jednorodne wykładziny, jednolite na całej swojej grubości, która 
stanowi tzw. warstwę ścieralną i użytkową. Charakteryzują się klasą 
ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzór na ogół jest przypadkowy, 
powstały w procesie prasowania surowca, którym jest mieszanka 
tworzywa PCW i wypełniaczy mineralnych. Takie wykładziny 
wymagają klejów o konkretnych parametrach, by bezpiecznie 
je umocować do podłoża (CONTACT A 980 ECO PLUS, STIX A930 
MULTIFASER, STIX A800 PREMIUM, STIX A740 MULTI BEST).

WyKŁADzINy HETEROGENICzNE
Wykładziny wielowarstwowe zbudowane z trzech lub więcej 
warstw. Powłoką ścieralną jest bardzo wytrzymałe PCW, pod 
powłoką ochronną znajduje się warstwa dekoracyjna, czyli wzór 
i dalej znajduje się warstwa nośna, którą najczęściej jest pianka 
poliuretanowa lub spieniony winyl. Wszystkie wykładziny tak 
zbudowane mają przeważnie nadaną grupę ścieralności T. Wykładziny 
wielowarstwowe mogą mieć powtarzalne wzory, np. drewna, gdyż 
mają drukowaną warstwę dekoracyjną, widoczną pod przejrzystym 
PCW. Cały asortyment segmentu klejenia wykładzin spełnia wymogi 
stawiane klejom w przypadku wykładzin heterogenicznych.

KLASy ŚCIERALNOŚCI WyKŁADzIN
T – najwyższa klasa ścieralności oznacza, iż produkt 
jest bardzo odporny na ruch pieszy. Najczęściej 
oznacza się tą normą wykładziny heterogeniczne 
dedykowane np. do szkół, przedszkoli, urzędów itp.

P – średnia klasa ścieralności oznacza, iż produkt 
przewidziany jest do pomieszczeń o niewielkim 
natężeniu ruch pieszego. Są to miejsca, takie jak 
gabinety lekarskie czy domy prywatne.

               Rodzaje
        wykładzin  
    elastycznych

!
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mONTaż WYKŁaDzINY z JEDNEGO aRKUsza Na sCHODaCH
Przygotowanie powierzchni: usunąć elementy kruche i słabo przylegające przez szlifowanie. Dokładnie odkurzyć.

obciążenia ruchem pieszym możliwe natychmiast po montażu wykładziny.

Krok 1.
Przygotowanie kleju contact a980 Eco PLuS i wykładziny:

1. Wymieszać klej przed użyciem, by uzyskać jednorodną 
mieszaninę.

2. Nakładać przy pomocy wałka o średnim włosiu w 2 cienkich 
warstwach.

3. Klej należy zaaplikować na podłożu i na wykładzinie.

4. Klej na wykładzine nakładamy jako pierwszy, by dać mu czas na 
odparowanie (może być pokryta klejem dzień wcześniej).

5.	 Klej	na	podłoże	nakładamy	w	dniu	montażu.

Krok 2.
Montaż:

1. Po wykrojeniu rozłożyć wykładzinę na podłożu, 
stopień po stopniu.

2. Następnie dobrze rozprowadzić przy użyciu młotka 
dociskowego do wykładzin.

3. Ważne – na ułożonej wykładzinie nie można 
przeprowadzić już korekty.

Receptura CONTACT A980 ECO PLUS została opracowana w taki sposób, by z jednej strony zapew-
nić komfort wykonawcom i instalatorom, z drugiej zaś, by zadbać o jakość powietrza wewnątrz 
budynków, a tym samym o zdrowie ich mieszkańców. Klej należy do nowej generacji produktów 
przyjaznych dla środowiska, wpisujących się w zamysł zrównoważonego rozwoju produktów dla 
budownictwa.

KLEJ NOWEJ GENERACJI 
CONTaCT a980 ECO PLUs

sYsTEm: CONTACT A980 ECO PLUS

BĄDź EKO! 
KORZYSTAJ 
z ROzwIązAń 
PRzYjAzNYCh 
śROdOwISkU!!!

CONTaCT a980 ECO PLUs
/GREEN CONTACT

DySPERSyJNy KLEJ KONTAKTOWy
Niezawierający rozpuszczalnika klej kontaktowy 
do wykładzin podłogowych. Przeznaczony 
do montażu listew przypodłogowych z PCW, 
profili, krawędzi stopni schodowych, a także 
klejenia wykładziny na stopnicy i podstopnicy oraz 
do obróbki narożników. Nadaje się do montażu 
następujących typów wykładzin: winylowych 
(PCW), linoleum, z włókien naturalnych (coco, 
sizal, trawa morska itp.) na spodzie lateksowym, 
korkowych, gumolitu.

  TIKSOTROPOWY
  DYSPERSYJNY
  EKOLOGICZNY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: kremowy
- czas odparowania: 20-60 minut
- pełne obciążenie: po 24 godzinach
‑	zużycie:	150‑300	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30617599

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 7 kg

ilość na palecie 52
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GEKON GaRY RaDzI 
PODCzAS PRAC z NASzymI 
KLEJAmI DO PODŁÓG 
DREWNIANyCH zWRÓć 
SzCzEGÓLNą UWAGę NA JAKOŚć 
I TyP PODŁOżA. DzIęKI TEmU 
DOBIERzESz ODPOWIEDNI KLEJ, 
KTÓRy UŁATWI mONTAż.
- przy klejach do drewna bardzo istotne jest, by dobrać 

odpowiednią pacę i grzebień, grubość „żebra” kleju 
jest niezwykle ważna, by otrzymać pożądaną adhezję 
wybranej okładziny drewnianej do podłoża,

- zwróć uwagę na wilgotność podłoża, w razie potrzeby 
zastosuj membranę przeciwwilgociową,

- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami 
Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na 
opakowaniach naszych produktów,

- Twoja wygoda i bezpieczeństwo są bardzo ważne, zatem 
zanim zaczniesz, upewnij się, iż jesteś stosownie zaopa-
trzony w narzędzia i strój ochronny, które są konieczne 
do efektywnego ukończenia pracy.

PROFEsJONaLNY DORaDCa
I PROmOTOR DOBRYCH PRaKTYK 
PRzED PODJęCIEm 
REALIzACJI PROJEKTU
jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTęPUj ZgOdNiE 
Z ZALEcENiAMi

wOOd 
/ kleje do wszelkiego rodzaju 

podłóg drewnianych z drewna 
litego i deski warstwowej

KlejeNIe 
POdłóG 
dRewNIANyCH

www.bostik.pl



W
O

O
d h

10
0 P

RO
jECT

W
O

O
d h

200 E
LASTIC

W
O

O
d P

910
 2

k

SIL
En

T S
TIk

po klejach 
                do parkietu

wybór odpowiedniego kleju do parkietu to już połowa wykonanej pracy. 
zależnie od typu drewna i podłoża, stosuje się różne rozwiązania, dlatego 
nasz przewodnik ułatwi tobie wybór, tak by sprostać wytycznym projektu.

typy paRkietu

Warstwowe surowe lub lakierowane, we wszystkich formatach i grubościach = = =

Lite, surowe lub lakierowane do 130 mm szerokości = = = =

Lite, surowe lub lakierowane do 140 mm szerokości = =

Lite, surowe lub lakierowane do 180 mm szerokości = =

Lite, surowe lub lakierowane do 200 mm szerokości = =

Surowe o 8-10 mm grubości, parkiet przemysłowy = = =

Z drewna egzotycznego, drzewa tekowego = = =

Dodatkowe informacje

łazienki, pomieszczenia narażone na wilgoć = = =

izolacja akustyczna do 19 dB =
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art. nr 30616521

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 21 kg

ilość na palecie 72

WOOD H200 ELasTIC
/MSP 200
WySOCE WyDAJNy KLEJ 
NA BAzIE mS POLImERÓW 
DO WSzySTKICH TyPÓW 
PODŁÓG DREWNIANyCH

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej 
hybrydowy przeznaczony do klejenia desek 
litych o szerokości do 200 mm i grubości 
do 23 mm. Przeznaczony jest do wszystkich 
rodzajów podłóg drewnianych. Idealny 
do drewna egzotycznego.

—
  PODŁOGI Z DREWNA LITEGO 
< 200 mm SZEROKOśCI

  WYSOKA SIŁA POŁĄCZENIA

 SZYBKI mONTAż

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: jasnobrązowy
- czas otwarty: 40 minut
- czas Fixing (lock-in): 2 godziny
- czas chodzenia: po 48 godzinach (w zależności od 

warunków w pomieszczeniu)
- czas utwardzania: 24-48 godzin
- zużycie: 1000 g – 1400 g/m2

‑	temperatura	pracy:	od	+18˚C	do	+25˚C
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

WOOD 
KLEJE 
DO PODŁÓG
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sILENTsTIK
HyBRyDOWy KLEJ AKUSTyCzNy 
DO PARKIETU
Wysokowydajny klej hybrydowy przeznaczony do układa-
nia parkietu na powierzchniach chłonnych i niechłonnych. 
Dzięki doskonałym właściwościom akustycznym minima-
lizuje dźwięki, uderzenia oraz odgłosy i hałasy otoczenia. 
Unikalna koncepcja receptury, która łączy: elastyczny 
klej, gumowe kuleczki oraz odpowiednie przestrzenie 
między pasmami kleju, gwarantuje izolację akustyczną 
na poziomie 19 dB.

  DOSKONAŁA PRZYCZEPNOść 
DO WSZYSTKICH TYPÓW PODŁOżA
  DOSKONAŁE WŁAśCIWOśCI mECHANICZNE 
I AKuSTYCZNE
  NIE WYmAGA CZASu WSTęPNEGO 
ODPAROWANIA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: jasnobrązowy
- zużycie: 1,6-2,0 kg/m2

- redukcja hałasu o 19 dB
- czas pracy: około 40 minut
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

szPaCHELKa
DO BOSTIK SILENTSTIK
Produkt uzupełniający dla kleju SILENTSTIK. Specjalnie 
zaprojektowana szpachelka, by ułatwić nakładanie kleju. 
Pozostawia grube „żebro” kleju dzięki szerokim otworom. 
Konieczny, by uzyskać optymalne parametry akustyczno-
-klejące kleju SILENTSTIK.

  ZAPROJEKTOWANA DO KLEJu SILENTSTIK
  W KOmPLECIE Z KLEJEm

—

art. nr 30605003

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 15	kg

ilość na palecie 24 art. nr 30508012

WOOD H100 PROJECT
/NIBOFLOOR PK 100

SzyBKI HyBRyDOWy KLEJ 
DO DREWNA
Hybrydowy, trwale elastyczny klej do parkietu. Nie 
zawiera rozpuszczalnika. Gotowy do użycia. Nie wymaga 
czasu wstępnego odparowania. Przeznaczony do klejenia 
parkietu mozaikowego oraz podłóg wykonanych zarówno 
z desek litych (do 100 mm szerokości), jak i dwu- oraz trzy-
warstwowych, na podłożach chłonnych i niechłonnych.

  NIE POWODuJE PęCZNIENIA DREWNA
  EKONOmICZNY
  TRWALE ELASTYCZNY

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: beżowy
- czas otwarty: 40 minut
- czas utwardzania: 24-48 godzin (zależnie od warunków 

w pomieszczeniu)
‑	zużycie:	850	g	–	1350	g/m2

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

WOOD P910 2K
/NIBOFLOOR PU 60

POLIURETANOWy, DWUSKŁADNIKOWy 
KLEJ DO DREWNA
Dwukomponentowy, poliuretanowy klej do klejenia 
drewna mozaikowego, deski wielowarstwowej, parkietu 
litego, bruku drzewnego czy elementów wykończenio-
wych z drewna.

  NIE ZAWIERA WODY
  NIE ZAWIERA ROZPuSZCZALNIKÓW
  WYSOKA SIŁA ZRYWu

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: jasnobrązowy
- czas otwarty: 60 minut
- czas utwardzania: 24-48 godzin (zależnie od warunków 

w pomieszczeniu)
‑	zużycie:	800	g	–	1500	g/m2

- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr BOK637618	/	BOK637625

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 10 kg

ilość na palecie 44

art. nr 30616179

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 17 kg

ilość na palecie 33
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PK PROFI sEaL smP
HyBRyDOWy USzCzELNIACz 
DO PARKIETU
PK Profi Seal SMP jest hybrydowym uszczelniaczem 
do parkietu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, tworząc 
elastyczne uszczelnienie. Po utwardzeniu (po 24 godzi-
nach) może być szlifowany, a następnie malowany.

  NIE ZAWIERA SILIKONu I ROZPuSZCZALNIKA
  NISKI SKuRCZ
  DOSKONAŁA PRZYCZEPNOść
  DOSTęPNY W POPuLARNYCH KOLORACH 
DREWNA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: wenge, ciemny buk, jasny buk, dąb, klon
‑	zużycie:	12	mb	przy	spoinie	5x5	mm
- czas naskórkowania: około 30 minut
‑	odporność	temperaturowa:	od	‑30°C	do	80°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30131031/30131034/30131035/30131036/30131037

rodzaj opakowania kartusz

pojemność 290 ml

ilość na palecie 1152

BOsTIK KOREK 3070
ELASTyCzNy USzCzELNIACz 
KORKOWy
Bostik 3070 to wysokiej jakości jednoskładnikowa 
masa uszczelniająca o doskonałych właściwościach 
izolacyjnych (akustycznych i termoizolacyjnych). 
Materiał składa się z granulatu korka oraz elastycznego 
spoiwa. Masa jest trwale plastyczna i wytrzymała.

  SZYBKOSCHNĄCY
  DOSKONAŁA IZOLACJA AKuSTYCZNA 
I TERmICZNA

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- elastyczny i plastyczny
- zawiera granulat korka
‑	zużycie:	około	20	mb	przy	spoinie	5x5	mm
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

CLIC PROTECT
USzCzELNIACz DO zAmKÓW PANELI
Szybkoschnący uszczelniacz do połączeń paneli podłogo-
wych, w postaci bezbarwnego żelu, pakowany w tubce 
z aplikatorem ułatwiającym nakładanie.

  ELASTYCZNY
  SZYBKOSCHNĄCY
  NIE SKLEJA PANELI, POZWALA NA ICH 
DEmONTAż

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- po wyschnięciu bezbarwny
‑	zużycie:	około	15‑20	mb	panelu/10	m2

- łatwy demontaż po uszczelnieniu
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30020181

rodzaj opakowania tubka w kartoniku

pojemność 125	ml

ilość na palecie 1440

art. nr 30110970

rodzaj opakowania rękaw z folii

pojemność 500	ml

ilość na palecie 720
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GEKON GaRY RaDzI 
W TRAKCIE PRAC z NASzymI 
KLEJAmI zWRÓć SzCzEGÓLNą 
UWAGę NA TyP OKŁADzINy 
CERAmICzNEJ z JAKą BęDzIESz 
PRACOWAŁ. FORmAT, STRUKTURA 
I PRzEzNACzENIE DETERmINUJE 
JAKI TyP KLEJU POWINNO SIę Użyć.
- sprawdź typ podłoża i dobierz stosowny klej, tak aby otrzymać 

optymalne warunki dla układania okładzin,

- niezwykle ważnym jest ocenienie czy dana okładzina ceramiczna będzie 
narażona na częste wahania temperatur. Tak wybierzesz stosowny klej 
z naszej listy, który będzie odporny na mróz, upał, ogrzewanie podłogowe,

- uwzględnij w pracach użycie naszej flizeliny odsprzęgającej napięcia 
powierzchniowe. Ułatwi to prace i dodatkowo zapewni równe podłoże,

- po ułożeniu płytek zastanów się nad naszymi zaprawami do fugowania,

- stosuj grunty lub membrany przeciwwilgociowe w miejscach, gdzie 
podłoże jest szczególnie narażone na ciągły kontakt z wodą, np. łazienki, 
kuchnie itp.,

- pracuj odpowiedzialnie i bądź zawsze przygotowany do pracy. To nie 
kwestia pośrednia, a główna cecha profesjonalnego wykonawcy.

PROFEsJONaLNY DORaDCa
I PROmOTOR DOBRYCH PRaKTYK 
PRzED PODJęCIEm 
REALIzACJI PROJEKTU
jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTęPUj ZgOdNiE 
Z ZALEcENiAMi

zAPRAwA KlejOwA 
/ ardaFLEX

zAPRAwA FUGOwA 
/ ardacoLor

KlejeNIe 
OKłAdzIN 
CeRAMICzNyCH

www.bostik.pl
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art. nr 30601622

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

aRDaFLEX® 
FLEXmÖERTEL
CIENKOWARSTWOWy 
ELASTyCzNy KLEJ 
DO CERAmIKI

Ardaflex® Flexmörtel jest klejącą, cienko-
warstwową zaprawą cementową o wysokiej 
przyczepności początkowej. Związana 
zaprawa klejowa jest elastyczna i odporna 
na działanie wilgoci i mrozu.

—
  ODPORNA NA WODę I mRÓZ

  ELASTYCZNA

  NADAJE SIę NA OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

  ODPOWIEDNI DO KAmIONKI 
SZLACHETNEJ

  KLASA C2TE S1

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
‑	zużycie:	1,5‑3,0	kg/m2 w zależności od szpachli
‑	temperatura	aplikacji:	od	+5°C	do	25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

aRDaFLEX 
ZAPRAWY 
KLEJOWE po klejach 

                do płytek

Podłogowe płytki ceramiczne = = = = = =

Podłogowe płytki ceramiczne z kamionki szlachetnej = = = = = =

Ścienne płytki ceramiczne = = = = =

Delikatne płytki ceramiczne = = = =

Płytki gresowe = = = = =

mozaika szklana = = = = =

mozaika porcelanowa = = = = =

Kamień naturalny = = = = =

Kamień sztuczny = = = = =

marmur naturalny =

marmur sztuczny =

Płyty izolacyjne =

Płyty GK =

Typy podłoża

Beton licowy = = = = =

Beton lekki = = = = =

Beton = = = = =

Prefabrykaty betonowe = = = = =

Kamień naturalny = = =

Beton lany na miejscu = = = =

Jastrych asfaltowy = = = = =

Jastrych cementowy = = = = = =

Jastrych anhydrytowy = = = = = =

Starte płytki ceramiczne = = = =

Tynki cementowe = = = = = =

Tynki cementowo-wapienne = = = = = =

Tynki gipsowe = = = = = =

Płyty GK = = = = = =

Płyty wiórowe = =

Płyty pilśniowe = = =

Stal =

Przeznaczenie

Wewnątrz = = = = = =

Ogrzewanie podłogowe = = = = =

Balkony = = = = =

Tarasy = = = = =

Fasady = = = = =

Pomieszczenia użyteczności publicznej =

Baseny (termy, baseny z wodą solankową itp.) =
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typów okładzin, do których wykorzystuje się zaprawy 
klejące jest niezwykle dużo i często wybranie 
odpowiedniego kleju nastręcza problemów, dlatego 
nasz przewodnik skutecznie ułatwia ten proces.
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aRDaFLEX BasIC
CIENKOWARSTWOWA zAPRAWA 
KLEJOWA DO CERAmIKI
Cienkowarstwowa, cementowa zaprawa klejąca 
do płytek ceramicznych i gresowych.

  DO PODŁOżY PIONOWYCH I POZIOmYCH
  DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POmIESZCZEń
  TIKSOTROPOWA
  ZBROJONA WŁÓKNAmI
  KLASA C1T

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 20 minut
- czas pracy: około 2 godzin
‑	temperatura	aplikacji:	od	+5°C	do	25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

aRDaFLEX sUPER
ELASTyCzNA zAPRAWA 
KLEJOWA DO GLAzURy
Cienkowarstwowa, elastyczna, klejąca zaprawa 
cementowa o wysokiej przyczepności początkowej.

  ODPORNA NA WODę I mRÓZ
  ELASTYCZNA
  NA PODŁOGI OGRZEWANE
  ZAWIERA WŁÓKNA
  KLASA C2TE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 30 minut
- czas pracy: około 2 godzin
‑	temperatura	aplikacji:	od	+5°C	do	25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

art. nr BOK637595

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

art. nr BOK637588

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg	

ilość na palecie 42

aRDaFLEX sPECIaL
zAPRAWA KLEJOWA 
DO POWIERzCHNI ODKSzTAŁCALNyCH
Cienkowarstwowa, elastyczna, cementowa zaprawa 
klejowa do płytek ceramicznych i gresowych.

  DO POWIERZCHNI ODKSZTAŁCALNYCH
  WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BuDYNKÓW
  NA PODŁOGI OGRZEWANE
  WYDŁużONY CZAS OTWARTY (ok. 30 min.)

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 30 minut
- czas pracy: około 2 godzin
‑	temperatura	aplikacji:	od	+5°C	do	25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze 
od	+5°C	do	+25°C

aRDaFLEX® maRmOR
ELASTyCzNA, CIENKOWARSTWOWA 
BIAŁA zAPRAWA KLEJOWA 
DO mARmURU
Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa 
o wysokiej przyczepności początkowej. Po dodaniu wody 
jest gotowa do użycia. Dzięki wydłużonemu czasowi 
otwartemu oraz czasowi obróbki szczególnie nadaje się 
do układania mozaiki szklanej.

  DOSKONAŁA DO mARmuRu, KAmIENIA 
NATuRALNEGO, PŁYTEK GRESOWYCH 
I mOZAIKI SZKLANEJ
  ODPOWIEDNIA NA PODŁOGI OGRZEWANE
  DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
POmIESZCZEń ORAZ POD WODĄ
  ODPORNA NA mRÓZ
  WYDŁużONY CZAS OBRÓBKI

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
‑	zużycie:	od	1,5‑3,0	kg/m2 w zależności od szpachli
	‑	temperatura	aplikacji:	od	+5°C	do	25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

art. nr BOK637601

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42

art. nr 30604807

rodzaj opakowania worek

pojemność 25	kg

ilość na palecie 42
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aRDaCOLOR XTREm EasY
KOLOROWA FUGA EPOKSyDOWA
Idealnie nadaje się do zastosowania w takich 
miejscach, jak: prysznice, baseny, łaźnie, urządzenia 
sanitarne, szpitale, kuchnie stołówkowe. Może być 
również stosowany w pomieszczeniach w przemyśle 
spożywczym, browarniczym, mleczarskim, papierniczym, 
garbarskim, włókienniczym i chemicznym, na stacjach 
uzdatniania wody, ładowania akumulatorów, w komorach 
galwanicznych i laboratoriach.

  ODPORNA NA OBCIĄżENIA CHEmICZNE
  DO śCIAN I PODŁÓG
  NA ZEWNĄTRZ I DO WNęTRZA BuDYNKÓW
  DO STOSOWANIA POD WODĄ
  mOżLIWOść WYKORZYSTANIA JAKO KLEJ

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: srebrno-szary, średnio szary, antracyt
- baza: żywica epoksydowa
- zużycie: w zależności od szerokości fug
‑	temperatura	obróbki:	od	+15°C	
- moduł: E - 4200 N/mm2

‑	przyczepność	do	podłoża:	25	N/mm2

- wytrzymałość na ściskanie: 60 N/mm2

- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30603956,	30603955,	30603954

rodzaj opakowania worek

pojemność 5	kg	/	25	kg	

ilość na palecie 60 / 42

art. nr 30606752	/	30606754	/	30606757

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 5	kg

ilość na palecie 60

aRDaFLEX XTREm
KLEJ EPOKSyDOWy O WySOKIEJ 
ODPORNOŚCI
Uniwersalny klej na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej 
odporności chemicznej i mechanicznej.

  ODPORNY NA OBCIĄżENIA CHEmICZNE 
I mECHANICZNE
  DO PŁYTEK CERAmICZNYCH I KAmIENNYCH
  ODPOWIEDNI NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
POmIESZCZEń ORAZ POD WODĄ

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: szary
- baza: żywica epoksydowa
‑	zużycie:	1,8‑4,5	w	zależności	od	szpachli
‑	temperatura	obróbki:	od	15°C	do	30°C
- moduł: E - 6000 N/mm2

‑	przyczepność	do	podłoża:	15	N/mm2

‑	wytrzymałość	na	ściskanie:	25	MPa
- moduł elastyczności: E - 600 N/mm2

- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

art. nr 30606748

rodzaj opakowania wiadro plastikowe

pojemność 5	kg

ilość na palecie 60

aRDaCOLOR FLEX
KOLOROWA FUGA 
ELASTyCzNA

Uniwersalna, elastyczna zaprawa do 
fugowania spoin ceramicznych. Nadaje się 
do fug o szerokości od 3 do 20 mm.

—
  ELASTYCZNA

  ODPORNA NA WODę I mRÓZ

  mOżLIWOść CHODZENIA Już PO 
2 GODZINACH

  ODPOWIEDNIA DO FuG O SZEROKOśCI 
3-20 mm

  ODPORNA NA WYSOKIE OBCIĄżENIE 
TERmICZNE

CHaRaKTERYsTYKa PRODUKTU:
—
- kolor: jasnoszary, średnioszary, antracyt
- czas obróbki: około 30 minut (w temperaturze 20°C)
‑	zużycie:	wynosi	około	0,5	do	5	kg/m2, zależy od wielkości 
   płytek oraz szerokości fugi
- odporność temperaturowa: do +80°C
- temperatura aplikacji: od	+5°C	do	+25°C
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze	od	+5°C	do	+25°C

aRDaCOLOR 
ZAPRAWY 
DO FUGOWANIA
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